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RESUMO 

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo comum no envelhecimento, 

caracterizada, principalmente, pela bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e 

instabilidade postural (sinais cardinais). Conviver com essa doença tem, portanto, limitações. 

A tecnologia educacional é uma estratégia inovadora e eficaz para envolver os pacientes no seu 

tratamento, melhorando a qualidade de vida do paciente, favorecendo o controle da doença e a 

prevenção de complicações.  Reconhecendo a importância do uso de tecnologias educativas 

com enfoque na promoção do autocuidado, bem como o envolvimento de familiares e 

cuidadores com os pacientes portadores de DP, este estudo tem como objetivo geral apresentar 

o processo de construção de uma cartilha educativa, a partir de um grupo de estudos do Hospital 

Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará. Trata-se de uma pesquisa 

metodológica, do tipo exploratório-descritivo e de um estudo de caso, tendo em sua fase 

exploratória a observação das realidades que se interpunham no objeto de estudo. Quanto à sua 

natureza, esta é uma pesquisa aplicada, visto que objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigida à solução de um problema específico.  Quanto aos procedimentos técnicos, 

trata-se de uma pesquisa-ação e experimental, que acontece quando é realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. A cartilha educativa 

foi elaborada a partir da equipe do grupo de pesquisa e extensão sobre doenças de Parkinson, o 

Projeto Viver com Parkinson. A construção da cartilha ocorreu de abril de 2019 até março de 

2020 e consistiu nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico; definição dos temas a serem 

abordados; discussão de guidelines e aulas com especialistas sobre educação em saúde; 

elaboração dos capítulos pela equipe multidisciplinar e, por fim, discussão e revisão dos 

capítulos em grupo. A cartilha é constituída por 12 capítulos, que contemplam orientações de 

prevenção de queda, nutrição, aderência ao tratamento, atividade física, treinamento cognitivo, 

mecanismos de compensação, medidas relevantes para retardar as complicações da doença e 

para minimizar os sintomas parkinsonianos.  Foi realizada também uma avaliação da cartilha 

junto a especialistas das seguintes áreas: assistentes sociais, designers, educadores físicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos e publicitários. 

Os mesmos avaliaram a cartilha quanto aos objetivos, conteúdo, linguagem, relevância, 

ilustrações, layout, motivação e cultura. A população alvo (15 pacientes portadores da doença 

de Parkinson) avaliou quanto aos objetivos, organização, linguagem, aparência e motivação. A 

cartilha educativa intitulada “viver com Parkinson” foi bem avaliada entre os profissionais e 

público alvo (pacientes). Espera-se com os resultados deste trabalho contribuir para estudos que 

visem o aprimorando do processo de educação em saúde para pacientes com Parkinson, em 

busca da melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Posteriormente, a cartilha será 

validada do ponto de vista de conteúdo e pertinência, para ser distribuída a pacientes em um 

programa de educação em saúde.  

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Doença de Parkinson. Idosos.Avaliação. 

TecnologiasemSaúde. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Parkinson's disease (PD) is a common neurodegenerative disorder in aging, characterized 

mainly by bradykinesia, muscle stiffness, rest tremor and postural instability (cardinal signs). 

Living with this disease therefore has limitations. Educational technology is an innovative and 

effective strategy to involve patients in their treatment, improving the patient's quality of life, 

promoting disease control and preventing complications. Recognizing the importance of using 

educational technologies with a focus on promoting self-care, as well as the involvement of 

family members and caregivers with PD patients, this study aims to present the process of 

building an educational booklet, from a study group at the Walter Cantídio University Hospital 

of the Federal University of Ceará. It is a methodological research, exploratory-descriptive and 

a case study, having in its exploratory phase the observation of the realities that interpose in the 

object of study. As for its nature, this is an applied research, since it aims to generate knowledge 

for practical application, aimed at solving a specific problem. As for technical procedures, it is 

an action-research and experimental, which happens when it is carried out in close association 

with an action or with the resolution of a collective problem. The educational booklet was 

prepared by the team of the research and extension group on Parkinson's diseases, the Living 

with Parkinson Project. The construction of the booklet took place from April 2019 to March 

2020 and consisted of the following steps: bibliographic survey; definition of the topics to be 

addressed; discussion of guidelines and classes with health education experts; preparation of 

chapters by the multidisciplinary team and, finally, discussion and review of chapters in group. 

The booklet consists of 12 chapters, which include fall prevention guidelines, nutrition, 

treatment adherence, physical activity, cognitive training, compensation mechanisms, relevant 

measures to delay the complications of the disease and to minimize parkinsonian symptoms. 

An evaluation of the booklet was also carried out with specialists in the following areas: social 

workers, designers, physical educators, nurses, pharmacists, physiotherapists, doctors, 

nutritionists, psychologists and advertisers. They evaluated the booklet regarding objectives, 

content, language, relevance, illustrations, layout, motivation and culture. The target population 

(15 patients with Parkinson's disease) assessed the objectives, organization, language, 

appearance and motivation. The educational booklet entitled "living with Parkinson's" was well 

evaluated among professionals and target audience (patients). The results of this work are 

expected to contribute to studies aimed at improving the health education process for patients 

with Parkinson's, seeking to improve the quality of life of these patients. Subsequently, the 

booklet will be validated from the point of view of content and relevance, to be distributed to 

patients in a health education program. 

 

Keywords: Health Education. Parkinson's disease. Seniors. Evaluation. Health Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este estudo tem por objeto tem por objetivo apresentar o processo de construção de 

uma cartilha educativa para pacientes portadores da doença de Parkinson, a partir de então 

referenciada pela sigla DP, a fim de proporcionar uma compreensão maior em relação à 

patologia, fornecendo conhecimentos que sejam fundamentais para que saibam como lidar com 

os acometimentos da doença no cotidiano. Dessa forma, espera-se que as informações presentes 

no material de ensino despertem nos pacientes a promoção do autocuidado e que proporcionem, 

assim, uma melhor qualidade de vida. 

Nas últimas décadas, o crescimento da população idosa vem sendo uma realidade 

presente no Brasil, fato é que em 2019 o país vivenciou um processo de transição demográfica, 

caracterizado pelo aumento da longevidade da população. Em relação a esse fenômeno, a 

transição demográfica inicia com a redução das taxas de mortalidade e, após um período, com 

a queda das taxas de natalidade, causando alterações relevantes na estrutura etária da população. 

Essas mudanças têm ocorrido rapidamente, pleiteando uma resposta rápida e adequada que não 

se efetivará sem a intervenção do Estado, por meio da implantação e implementação de políticas 

públicas essenciais (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

Associadas ao envelhecimento da população surgem as doenças crônicas e 

degenerativas mais típicas ou mais predispostas a surgir nessa etapa da vida, pois a velocidade 

de condução dos impulsos nervosos é reduzida, apresentando alterações nos 

neurotransmissores, sendo o Parkinson uma dessas patologias. Isso se dá devido à falta de 

dopamina (neurotransmissor que age nos núcleos da base do cérebro), acarretando o surgimento 

da Doença de Parkinson. A etiologia da DP é obscura, mas diversos fatores, tais como 

genéticos, aterosclerose, acúmulo excessivo de radicais livres de oxigênio, infecções virais, 

traumatismo craniano, uso de medicamentos antipsicóticos e fatores ambientais, podem ser 

desencadeantes da doença (BASSETO et al, 2007). 

É uma doença multifatorial, ou seja, a sua etiologia tem vários fatores que 

contribuem para o seu aparecimento, sendo que a patologia será melhor explanada no capítulo 

dois. As pessoas costumam desenvolver a doença em torno de 60 anos de idade ou mais, razão 

pela qual a doença geralmente é tratada em centros geriátricos e neurológicos, portanto, está 

relacionada aos cuidados com idosos.  

Diante disso, é perceptível a relevância dos profissionais da área de saúde e, em 

particular da enfermagem, por ser uma profissão que está diretamente relacionada ao cuidado e 
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dedicação com o ser humano em todas as suas dimensões, buscando um cuidado holístico e 

humanístico que contemple o atendimento em todos os níveis de atenção, visando a promoção 

de saúde. Nesse sentido, é importante proporcionar ao paciente condições mais humanas de 

vida, minimizando suas dores, auxiliando no seu cuidado, fazendo educação em saúde, 

confortando-o e ouvindo suas queixas. Em razão disso, melhorias e inovações nas consultas 

buscam oferecer um cuidado individualizado, sempre com o objetivo de proporcionar aos 

pacientes o melhor tratamento possível, primordial a todos.  

O desejo da realização desta pesquisa floresceu a partir do dia em que esta 

pesquisadora foi convidada a fazer parte do grupo de estudos do projeto de extensão Viver com 

Parkinson. O Projeto é, atualmente, um Programa de Extensão da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), criado em 2018.  Suas atividades são desenvolvidas no Hospital Universitário 

Walter Cantídio, ou hospital das Clínicas, como costuma ser chamado. Esse programa visa 

promover assistência multiprofissional ao paciente com Doença de Parkinson atendido no 

hospital.  Segue na Figura 1 a logo do projeto, que tem como símbolo a tulipa, uma flor que 

simboliza mundialmente a doença de Parkinson. 

 

Figura 1- Logo do projeto de extensão "Viver com Parkinson" 

 

Fonte: Projeto de extensão Viver com Parkinson, 2019.  

 

A simbolização tem seu histórico marcado em 1980, após um floricultor holandês 

ser diagnosticado com a doença de Parkinson., posteriormente, JWS Van der Wereld 

desenvolveu uma tulipa vermelha e branca. Chama-se “tulipa James Parkinson”, assim batizada 

em homenagem ao médico que descreveu pela primeira vez esta doença. Em 11 de abril de 

2005, a Tulipa Vermelha foi lançada como o símbolo mundial da doença de Parkinson, na IX 

Conferência do Dia Mundial da Doença de Parkinson, em Luxemburgo. (VIBRAR COM 

PARKINSON, 2017). 

O Projeto de extensão “Viver com Parkinson” tem como objetivo oferecer à 

comunidade atendimento multidisciplinar em saúde para pacientes com Parkinson (leve a 
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moderado), atendidos pelos serviços de Neurologia e Geriatria do HUWC. Além disso, o 

projeto busca propiciar a qualificação dos profissionais de saúde (medicina, psicologia, 

fisioterapia, educação física, nutrição, enfermagem e farmácia) no tratamento e na reabilitação 

de pacientes com a doença. Entre as ações previstas do projeto estão um programa de exercícios 

físicos e encontros de educação em saúde para os pacientes, visando reduzir incapacidades 

funcionais, risco de quedas e mortalidade, além de melhorar a estabilidade postural e a 

qualidade de vida dos pacientes.  

O programa promove também pesquisas científicas nas áreas de neurologia e 

geriatria e apresenta um forte compromisso com o ensino, pois contribui para a formação das 

graduações e pós-graduações de Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Educação Física, Enfermagem e Psicologia. Sendo assim, a maioria dos profissionais 

da área de saúde pode atuar de diversas maneiras nas intervenções educativas, contribuindo a 

produzir conteúdos  lúdicos que possam, além de reduzir o nível de estresse no ambiente, 

utilizar palestras educativas como forma de complementar o atendimento ao paciente, e auxiliar 

no tratamento da patologia em questão. 

Ao se pensar na lacuna existente de cuidados específicos para os pacientes 

portadores, em decorrência das informações escassas sobre a patologia, tornou-se importante a 

elaboração de um material que possa dirimir as principais dúvidas que envolvem o universo 

dos idosos acometidos, acerca de sua doença e de como melhorar a qualidade de vida, desde 

quando foram diagnosticados. Há uma limitação no atendimento que envolve toda a equipe de 

profissionais da área de saúde, e acredita-se que isso se deve à própria dinâmica do ambulatório, 

onde a alta demanda por consultas é fator prevalente. Sendo assim, os mesmos não dispõem de 

tempo adequado para conduzir rodas de conversas, palestras e trabalhar a educação em saúde 

com os pacientes.  

Porém, profissionais da área de saúde estão sempre preocupados com as condições 

essenciais da vida do indivíduo, com o direito que todos têm ao acesso aos cuidados e que 

contemple não somente a recuperação da saúde, mas que concretize um cuidado que promova 

a saúde de todos, holisticamente, tratando do corpo e da mente. Diante de tais considerações, o 

Projeto Viver com Parkinson procurou desenvolver um material educativo de fácil leitura para 

os pacientes, uma cartilha educativa, abordando o tema específico da doença, envolvendo 

diversas áreas da saúde. Fez-se necessário, então, a criação de um ambiente favorável à 

educação em saúde e, consequentemente, à promoção da mesma. 

Acreditamos que a cartilha estimulará os pacientes à reflexão de seus 

conhecimentos e práticas sobre o autocuidado, pois educar nossos pacientes significa prepará-
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los para adquirir novos conhecimentos de forma que ele enxergue o valor daquilo que está 

adquirindo. É necessário, porém, a presença de profissionais comprometidos e com nova visão, 

para que o saber seja extensivo a todos. Diante de todo esse cenário, questiona-se: como 

desenvolver uma tecnologia educativa que ajude a melhorar o autocuidado para os portadores 

da Doença de Parkinson? Tendo em vista os fatos apresentados, é possível identificar a 

relevância da construção de uma tecnologia que possibilite ao paciente ter conhecimento sobre 

a patologia que o acomete e assim possa compreender sobre a importância do autocuidado.  

No sentido de responder a esse questionamento, o objetivo geral desta pesquisa é, 

portanto, apresentar o processo de construção de uma cartilha educativa e a avaliação da mesma 

com portadores da doença de Parkinson no Hospital Universitário Walter Cantídio e com alguns 

profissionais especialistas. A cartilha foi elaborada a partir do Programa de Extensão da 

Universidade Federal do Ceará, o Programa Viver com Parkinson. Como objetivos específicos 

tem-se (i) descrever as etapas de elaboração da Cartilha Educativa; (ii) realizar uma avaliação 

preliminar da cartilha por profissionais (assistentes sociais, designs, educadores físicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos e publicitários) 

e clínica. 

Este trabalho se trata de um estudo de caso e se caracteriza por ser um estudo 

preliminar, todavia sua relevância consiste no fato de que estudos dessa natureza contribuem 

para o desenvolvimento de uma tecnologia educativa, cientificamente fundamentada e validada, 

e que proporcionará um diferencial na educação em saúde da pessoa com DP e, também, 

possibilitará a utilização de um material educativo confiável, que trará contribuições para o 

cuidado clínico e educativo do enfermeiro e demais profissionais da área de saúde. Espera-se 

que o uso dessa tecnologia educativa se torne um recurso facilitador para a assimilação dos 

conhecimentos adquiridos nas consultas em geral, de enfermagem e de outras especialidades. 

Desta maneira, o presente estudo contribuirá para que os pacientes assumam o papel de sujeitos 

ativos na construção e consolidação de um autocuidado permanente, a fim de melhorar sua 

qualidade de vida.   

Intervenções com caráter efetivo, como um programa de educação em saúde 

específico para os pacientes portadores de Parkinson e o fornecimento de materiais educativos, 

podem melhorar o autocuidado em indivíduos com DP, sendo a tecnologia educacional uma 

estratégia eficaz para envolver verdadeiramente os pacientes e cuidadores no tratamento dos 

mesmos, melhorando, consequentemente, a autoestima desses pacientes. 

É importante, portanto, que essas tecnologias sejam validadas e que sejam 

adequadas para a realidade cultural e social a qual o paciente está inserido. Os pacientes 
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participantes desta pesquisa são usuários (as) do Sistema Único de Saúde (SUS), portanto, 

buscou-se confeccionar um material que possa ser lido e entendido por pessoas de diferentes 

escolaridades e classes sociais. Isso fortalece o elo entre o paciente e o profissional e transmite 

valor agregado, pois o paciente vai entender melhor a sua doença, bem como seu tratamento.  

Por fim, também se sentirá mais seguro em relação aos procedimentos, possibilitando assim 

maior confiança no trabalho do profissional, pois saberá que existem pessoas envolvidas para 

melhorar seu conforto como paciente.  

Esta pesquisa, portanto, tem relevância do ponto de vista social, visto que buscou a 

apresentação do processo de construção de um instrumento que será posteriormente validado e 

utilizado por outros profissionais da área de saúde, estimulando o compartilhamento de 

experiências entre os pacientes, sensibilizando os acompanhantes e a comunidade para a 

importância do cuidado. Assim, espera-se a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, 

desmistificando as dúvidas que envolvem o universo dos idosos acerca do tema (DP), e 

extinguindo a lacuna existente no atendimento da equipe multiprofissional, em se fazer 

educação em saúde.  

O trabalho segue estruturado em oito capítulos, sendo o primeiro capítulo uma 

introdução da pesquisa, apresentando o atual cenário, o problema, seus objetivos, a importância 

do trabalho, sua relevância, e a estrutura do estudo. No segundo capítulo aborda-se a razão de 

ser do trabalho, a doença de Parkinson, a patologia, seus prognósticos, as novidades do 

tratamento, os benefícios de um programa de treinamento em saúde. No terceiro capítulo 

procurou-se descrever a qualidade de vida do paciente com Parkinson, abordou-se a temática 

“estilo de vida saudável e ativa”, de aspectos naturais do envelhecimento, biológicos, 

psicológicos e sociológicos ligados ao envelhecimento. No quarto capítulo são apresentadas as 

políticas públicas voltadas para o idoso e portadores de Parkinson, através de um breve histórico 

das principais políticas assistenciais a idosos no país, buscando contextualizar a eficiência e 

ineficiência das políticas públicas, além das dificuldades que envolvem o envelhecimento no 

Brasil. O quinto capítulo evidencia a trajetória de produção das tecnologias educacionais, 

justamente a ferramenta utilizada como objetivo deste estudo.  

 A metodologia utilizada para a realização da pesquisa encontra-se no sexto 

capítulo, em que se tem a caracterização da pesquisa e sua natureza, a descrição do local de 

estudo, os procedimentos da avaliação de conteúdo por especialistas, os critérios de 

classificação e tamanho da amostra dos avaliadores, os procedimentos de avaliação clínica, a 

população e amostra pelos pacientes e os aspectos éticos do estudo.  No sétimo capítulo são 

apresentados os resultados e discussões, abordando-se as etapas do processo de elaboração da 
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cartilha educativa, a avaliação preliminar de conteúdo e aparência da mesma com os 

especialistas e sua avaliação com os pacientes por “roda de conversa”. Por fim, no último 

capítulo apresenta-se a conclusão, seguindo-se com as referências, os apêndices e anexos. 
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2. EPIDEMIOLOGIA E TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON 
 

Neste capítulo será abordada a doença de Parkinson, seus prognósticos, as 

novidades do tratamento e os benefícios de um programa de treinamento em saúde para seus 

portadores.  

2.1 A patologia 

 

A doença de Parkinson é um dos principais e mais comuns distúrbios 

neurodegenerativos da terceira idade, perdendo apenas para a doença de Alzheimer. Nesses 

distúrbios ocorre a destruição progressiva e irreversível de neurônios, células responsáveis 

pelas funções do sistema nervoso. Quando isso acontece, dependendo da doença, 

gradativamente o paciente perde suas funções motoras, fisiológicas e/ou sua capacidade 

cognitiva. A doença é caracterizada, principalmente, por prejudicar a coordenação motora e 

provocar tremores e dificuldades para caminhar e se movimentar.   

 

A doença de Parkinson leva o nome de seu pesquisador, James Parkinson. Ele 

escreveu sobre a doença em um artigo intitulado “An Essay on The Shaking 

Palsy,” algo como “Um Ensaio sobre a Paralisia Agitante,” nesse ensaio, ele 

descreve as características de seis pacientes que apresentavam como sintoma 

uma tremedeira constante.  Esse foi o primeiro documento da história da 

medicina a abordar a doença que leva seu sobrenome. Os critérios de 

diagnóstico pouco se alteraram de lá para cá (BIERNATH, 2017, p.47). 

 

A doença de Parkinson ocorre em uma pequena parte do cérebro, chamada de 

substância negra, onde a degeneração ou morte das células dessa região desencadeia os 

principais sinais da DP. As células nervosas cerebrais usam uma substância química do cérebro, 

chamada dopamina para ajudar a controlar os movimentos musculares. Ainda não se tem uma 

conclusão de como os neurônios dopaminérgicos diminuem e causam os principais sintomas da 

doença. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Quando 70 a 80% da substância negra do cérebro está deteriorada (figura 2), ocorre 

uma grande redução dos níveis de dopamina na região dos núcleos da base,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

desencadeando os principais sinais e sintomas da doença, a rigidez muscular ou acinesia, o 

tremor de repouso, a lentidão de movimentos ou bradicinesia, além do comprometimento no 

andar e no equilíbrio postural. Como consequência dessa desordem motora, indivíduos com DP 

apresentam desequilíbrio corporal, diminuição das capacidades funcionais e alta incidência de 

quedas (CHRISTOFOLETTI et al., 2006; BARBIER et al., 2007). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
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Figura 2 - Deterioração da substância negra 

+ 

Fonte: Blog Envelhecimento1 

 

A substância negra é responsável pela produção da dopamina, um neurotransmissor 

que age na região dos núcleos da base (figura 2) e que é fundamental para o controle dos 

movimentos voluntários, que enviam mensagens a outras partes do cérebro. 

 

Os núcleos da base (figura 3) são núcleos profundos do telencéfalo, que são 

considerados complexos de núcleos subcorticais, que em conjunto com o 

cerebelo, atuam na interface entre os sistemas sensoriais e as respostas 

motoras. Basicamente, os núcleos da base recebem informações do córtex 

cerebral, integram e processam esses impulsos e projetamos para o tálamo, 

que os retransmite para áreas específicas do córtex cerebral. Isso afeta 

os comportamentos motores, emocionais e cognitivos. (MENESES, 2003, p. 

23) 
 

 

  

 
1 Disponível em: <http://envelhecimento95.blogspot.com.br/2012/05/doenca-de-parkinson.html>. 

Acesso em: 12 ago. 2019. 
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Figura 3 - Núcleos da base do cérebro 

 

Fonte: Blog Bioeducafisica2 

 

A DP ocorre quando as células nervosas do cérebro que produzem dopamina são 

destruídas lenta e progressivamente. Sem a dopamina, as células nervosas dessa parte do 

cérebro não podem enviar mensagens corretamente, o que leva à perda da função muscular e 

consequentemente, o dano piora com o tempo. No entanto, a causa exata do desgaste dessas 

células do cérebro ainda é desconhecida. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROLOGIA, 

2017). 

 

2.2 Tratamento 

 

                  Uma eventual reposição de dopamina seria, em tese, o tratamento ideal para os 

pacientes acometidos pela doença. No entanto, isso não funciona, pois, a dopamina não 

consegue chegar às áreas necessárias do cérebro. A levodopa é o precursor da dopamina e a 

principal droga usada no tratamento da DP, pois consegue alcançar o cérebro e se transforma 

em dopamina. A tomada da medicação substitui aquilo que o organismo não produz 

naturalmente e essa medicação pode ser usada até várias vezes ao dia e a tomada varia, mas 

costuma ser bastante efetiva e melhora sensivelmente a qualidade de vida do paciente. Com 

isso, as funções cognitivas, as estruturas e as funções cerebrais são beneficiadas, levando, 

 
2 Disponível em: <http://bioeducafisica.blogspot.com/2010/03/nucleos-da-base.html> Acesso em: 12 ago. 2019 
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consequentemente à melhora psicológica, cognitiva e motora dos pacientes (OXTOBE & 

WILLIAMS, 2000; SILVA, 2011). 

Antes que apareçam os sintomas motores, geralmente há outros sintomas que fazem 

parte do diagnóstico da doença, como a lentidão do movimento e a diminuição do olfato, além 

da lentidão no intestino e os distúrbios do sono. Sinais e sintomas em conjunto podem fazer o 

diagnóstico da doença, já que esta é caracterizada pela lentidão de movimentos, rigidez articular 

e muscular, tremor de repouso, dificuldade de equilíbrio, tremores involuntários, passos mais 

lentos e arrastados, perda das expressões faciais, dores musculares constantes, constipação. 

Devemos ainda excluir outros fatores que podem simular uma doença de Parkinson, como o 

uso de drogas, envenenamento ou outras doenças que podem simular Parkinson (MOREIRA et 

al., 2007). 

A atividade física enriquece o envolvimento social do paciente e, em um organismo 

em forma, há maiores liberações de substâncias que facilitam a atividade neural, como a 

endorfina, que é responsável pela sensação de bem-estar. No entanto, entre os idosos há uma 

tendência a não se praticar atividade física, como também, os problemas de saúde são uma 

barreira comum para a não adesão a atividade física (NASCIMENTO et al., 2008).  

O exercício físico promove a melhora da oxigenação e glicose cerebral, favorece a 

neuroplasticidade e estimula a produção de dopamina. A dopamina é um importante 

neurotransmissor e atua no sistema nervoso central dos mamíferos, levando informação de um 

neurônio para uma célula receptora. Quando falamos que uma substância é um 

neurotransmissor, estamos dizendo que ela funciona como um mensageiro químico. O 

treinamento e a reabilitação com o uso de sobrecarga desta substância podem estimular uma 

plasticidade no cérebro e na medula espinhal e até mesmo a neurogênese, ou seja, a formação 

de novos neurônios, melhorando os resultados do comportamento, assim como o treinamento 

sensório parece funcionar de maneira “neuroprotetora”, durante o processo de degeneração 

lenta dos neurônios do SNC (HIRSCH et al.2003). 

Segundo Tomlinson et al. (2014), o tratamento fisioterapêutico na doença de 

Parkinson produz uma melhora significativa a curto e longo prazo e tem a vantagem de não ter 

custos elevados. Em menos de três meses já se pode ver uma melhora na marcha, no equilíbrio, 

na mobilidade e incapacidade. Esses autores salientam que isso inclui uma variedade de 

intervenções, como a fisioterapia convencional e especialmente os exercícios guiados por 

preparadores físicos, que incluem alongamento, educação da marcha e uso de exercícios com 

mecanoterapia convencional. Portanto, não é fácil conviver com essa doença, mas, por incrível 

que ainda possa parecer, a DP não é, necessariamente, uma barreira totalmente limitadora.  
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Não existe fator predisponente para a DP, porém, alguns fatores são considerados 

de risco para o seu desenvolvimento, como a exposição a certas toxinas, como herbicidas e 

pesticidas. Talvez seja essa a razão porque alguns agricultores acabam adquirindo Parkinson. 

Mas há também populações onde é mais frequente o aparecimento da doença como em pessoas 

que tiveram traumatismos, como os lutadores de boxe. Ainda não há causa específica, a boa 

resposta ao tratamento é, na verdade, um dos diagnósticos para a doença, associados a entrevista 

e exame físico (WERNECK, 2010). 

Tanto fatores genéticos quanto ambientais podem influenciar o desenvolvimento da 

patologia. No entanto, há estudos sugerindo que fumantes e consumidores de café teriam um 

risco menor de sofrerem do mal de Parkinson (CHATKIN, 2006). A razão para isto estaria 

presente na nicotina do cigarro e na cafeína, presente no café. Essas substâncias ajudariam a 

prevenir a morte das células do cérebro, e a explicação poderia estar nos receptores de um 

neurotransmissor chamado acetilcolina, que podem ser estimulados pela nicotina e que se 

esgotam em pacientes com essa doença (CHATKIN, 2006) 

Dentre os tratamentos mais modernos estão os estimuladores cerebrais profundos 

ou marca-passos cerebrais, que são as novas tecnologias disponíveis hoje no mercado nacional 

e internacional como tratamento da doença de Parkinson. Uma neurocirurgia é realizada e esse 

estimulador é colocado na região afetada. Esses novos estimuladores cerebrais direcionais 

(como o nome já diz) direcionam a estimulação para uma determinada área, evitando estimular 

também as regiões vizinhas (NEVES, 2019). 

Quanto ao gênero, a DP é mais prevalente nos homens que nas mulheres, e em 

relação à hereditariedade, ter um parente próximo com a doença aumenta as chances de uma 

pessoa desenvolvê-la. No entanto, os riscos ainda são pequenos, a menos que haja uma 

quantidade considerável de parentes próximos diagnosticados. Pessoas jovens raramente 

apresentam casos de Parkinson, pois ela é mais comum na terceira idade.  (NAVARRO-

PETERNELLA, 2012). Em virtude dos fatos mencionados e sobre a importância da prática de 

atividade física e da educação em saúde, no próximo capítulo aborda-se o tema da Qualidade 

de Vida.  
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3. CONDIÇÕES PARA O BEM-ESTAR DE PACIENTES PORTADORES DA 

DOENÇA DE PARKINSON 

 

Neste capítulo, apresenta-se um panorama sobre qualidade de vida (QV) e sobre a 

sua importância para a terceira idade e para o portador de DP, abordando-se os principais 

conceitos e diferentes aspectos, como o biológico, o psicológico e o social. 

 

3.1 Qualidade de vida 

 

Dentre as diversas definições de Qualidade de Vida advindas de uma grande 

variedade de abordagens conceituais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) a define como 

‘‘Percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida de acordo com o contexto cultural e o 

sistema de valores com os quais convive e em relação a seus padrões, objetivos, expectativas e 

preocupações” (OMS, 1974, p.1405). Atualmente, a QV é uma preocupação mundial e 

permanece sendo um desafio para estudiosos que se interessam em buscar meios de mensurar 

esse indicador, baseados em princípios aceitos e válidos internacionalmente e que possam ser 

implantados no cotidiano das pessoas.  

Desde 1920, quando se utilizou tal termo na literatura pela primeira vez, havia uma 

preocupação com a assistência governamental para com os excluídos da sociedade, mas 

somente após a Segunda Guerra Mundial é que houve uma discussão considerável e, em meados 

de 1950, o conceito foi incorporado à cultura das nações (SCHMIDT & DANTAS, 2006). O 

avanço tecnológico trouxe subsídios para a melhor compreensão do termo, uma vez que 

incorporou a ele o sentido de bem-estar econômico. A partir da década de 1960, novas 

ampliações de sentido foram dadas na tentativa de diminuir as desigualdades sociais. 

Posteriormente, foi adquirindo uma conotação referente à ausência de fatores adversos como 

mortalidade, doenças, analfabetismo, pobreza, além de outras conotações de sentido referentes 

ao bem-estar social, político e econômico (MOREIRA, 2011). 

Lacaz (2000) escreve sobre a importância da família e dos amigos, como também 

do sentimento que envolve esse tipo de relacionamento. Os idosos devem ser estimulados a 

manter uma relação de interação com os demais membros da família, uma vez que a 

convivência social contribui para o desenvolvimento interior do ser humano, pois não vivemos 

totalmente independentes, e por esta razão se torna necessário e relevante ter um papel na 

família e uma participação social.  
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A qualidade de vida além de ser ímpar, também é temporal, pois a vivência de uma 

determinada situação pode ou não proporcionar uma QV momentânea ou por um período mais 

longo. Portanto, quem pode definir a QV de uma pessoa é ela própria, vivendo e 

interconectando o interior com o exterior (CASTRO, 1999). De acordo com Castro (1999), ter 

qualidade de vida é estar em equilíbrio com o trabalho, a família, os amigos, a saúde e tudo 

mais. Porém, esse equilíbrio é pessoal e subjetivo, não havendo um modelo ideal de vida que 

seja de qualidade para todos. O reconhecimento da importância desses fatores e o compromisso 

com a QV podem direcionar melhor a prática dos profissionais que atuam diretamente com os 

pacientes e suas famílias.  

O termo depende da relação existente entre vários fatores de natureza biológica, 

psicológica e sociocultural, tais como saúde física e saúde mental. A QV está diretamente 

relacionada com as necessidades e expectativas humanas e com a respectiva satisfação dessas, 

correspondendo ao bem-estar do indivíduo, expresso através de relações saudáveis e 

harmônicas. Qualidade de vida não é sinônimo apenas de saúde, pois, apesar de essencial, a 

saúde é apenas um dos componentes do seu bem-estar, que também inclui suas relações sociais, 

sua autoestima, sua espiritualidade. Segundo Pereira, Teixeira e Santos (2012), a QV de um 

indivíduo pode, ainda, ser definida em duas dimensões, uma objetiva (saúde e atividade física 

e padrão socioeconômico) e outra subjetiva (satisfação com a vida e autoestima). 

Em relação à parte objetiva, os pacientes atendidos pelo SUS nos ambulatórios de 

Neurologia e de Geriatria do Hospital Universitário são, na sua grande maioria, carentes de 

recursos financeiros e advindos de regiões diferentes do estado do Ceará, alguns com hábitos 

alimentares inapropriados e ainda sem a devida instrução para a importância da atividade física 

em suas vidas. Em relação à dimensão subjetiva, estima-se que a depressão é a alteração mais 

comum na DP diagnosticada pacientes participantes desta pesquisa, sem contar com a alteração 

motora, que seria a primeira, obviamente. A depressão, portanto, está presente em quase metade 

dos pacientes portadores de Parkinson, e quando não tratada pode evidenciar outros sintomas 

da doença e comprometer mais ainda a capacidade cognitiva piorando a QV do paciente.  

A qualidade de vida tem como principais dimensões na saúde o funcionamento 

físico, o conforto, a reação emocional e o padrão de vida econômico. Além disso, está permeada 

por outros aspectos como privacidade, liberdade de escolha, respeito pelo indivíduo e 

dignidade. Enfim, QV é um conceito dinâmico e complexo, refletindo a reação da pessoa aos 

efeitos físicos, psicológicos e sociais da doença, incluindo o grau de satisfação pessoal face às 

circunstâncias que a rodeiam (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).  
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Destacam-se também as seguintes definições para QV: (i) é o grau de satisfação e 

de prazer que caracterizam a existência humana; (ii) é medida pelo grau de satisfação em relação 

a vários aspectos de nossas vidas; (iii) sensação pessoal de bem estar, de satisfação ou de 

insatisfação; (iv) a concretização de uma situação satisfatória dentro dos limites e das 

capacidades do indivíduo; e (v) o nível de bem estar pessoal que representa a experiência que 

cada pessoa tem da sua própria vida e das situações concretas (SCHMIDT; DANTAS, 2006).  

 

3.2 Aspecto biopsicossocial dos idosos e portadores de doença de Parkinson 

 

As mudanças decorrentes da crescente presença do idoso em nossa sociedade 

exigem uma nova postura por parte daqueles que ainda não atingiram a terceira idade.  No senso 

comum ainda existe uma visão limitada sobre a velhice, pois ao mesmo tempo em que as 

pessoas querem viver muito, não querem se aparentar velhas nem se parecer com velhos. Há 

uma nova classificação estabelecida pela Sociedade de Geriatria no estudo do envelhecimento 

em relação às pessoas mais velhas, que as dividem em três grupos de pessoas: os idosos jovens, 

os idosos velhos e os idosos mais velhos. O termo “idoso jovem” se refere a pessoas de 65 a 74 

anos, que costumam estar ativas, cheias de vida e gozando de plena saúde. Os “idosos velhos” 

são as pessoas na faixa etária de 75 a 84 anos, e os “idosos mais velhos”, de 85 anos ou mais, 

aqueles que têm maior tendência para a doença e fragilidade, podendo também ter dificuldade 

para desempenhar as atividades da vida diária (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). 

No entanto, a vida é uma experiência única e não homogênea, razão pela qual a 

vivemos como uma experiência própria. Para tanto, há que se fazer uma distinção entre a 

classificação desses idosos, pois o envelhecimento não é algo determinado somente pela idade 

cronológica, mas é a consequência de toda a vida, do estilo de vida que se teve, da maneira 

como se vive atualmente, e de como se espera o futuro. Nós sofremos a influência dos nossos 

genes, mas sofremos também a influência do meio onde vivemos. Não devemos, portanto, nos 

esquecer do fator genético e do meio social onde o indivíduo está inserido. Às vezes, algumas 

pessoas aos 60 anos, ou mesmo antes desta idade, já apresentam alguma enfermidade, como o 

caso do ator norte-americano, Michael J. Fox, que foi diagnosticado com Parkinson com 

somente 29 anos de idade. A doença de Parkinson causa distúrbios nos domínios emocional, 

cognitivo e psicossocial, destacando-se a depressão, ansiedade, prejuízos cognitivos e olfativos 

e, em particular, a demência (FONOFF, 2019). Deve-se, portanto, buscar estratégias que visam 

melhorar o bem-estar físico e psíquico desses indivíduos, proporcionando assim o planejamento 

de intervenções terapêuticas direcionadas aos mesmos.  
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O indivíduo pode envelhecer de forma natural, sabendo conviver bem com as 

limitações impostas pelo passar dos anos e mantendo-se ativo até fases tardias da vida, tudo 

depende de seus fatores genéticos e do estilo de vida adotado. Infelizmente, devido a uma série 

de fatores, dentre eles as condições socioeconômicas e o estilo de vida, o que ocorre muitas 

vezes é o indivíduo chegar à idade mais avançada com alguma patologia ou envelhecimento 

patológico, ou fazendo uso de várias medicações, sofrendo o efeito negativo das doenças e 

problemas que podem afetá-lo, fazendo com que haja uma incapacidade progressiva para uma 

vida saudável e ativa. Portanto, é importante identificar os fatores que mais influenciam a 

qualidade de vida dos parkinsonianos, uma vez que nem sempre conseguimos diagnosticar no 

exame clínico.  

Segundo Bauman e May (2010, p. 166), em seu livro “Aprendendo a pensar com a 

sociologia”, o corpo é, além do local e ferramenta de desejo, o próprio objeto de desejo. É no 

nosso corpo, local de permanente exposição, que os julgamentos tendem a aparecer pelo que se 

vê. Em um primeiro momento, a atração, a beleza, a elegância e o encanto da “embalagem” é 

que farão o papel de sedução do outro. Quem é identificado como diferente deste padrão ideal 

de beleza ficaria em desvantagem, apesar das competências, habilidades e de outras 

contribuições e atributos que possa ter o indivíduo nesse primeiro contato com o outro. Somos 

os responsáveis por nosso corpo, e tudo ou quase tudo pode ser mudado nele, porém se 

pensamos no processo de envelhecimento e na velocidade com que ele acontece para alguém 

que já é considerado idoso, desejo e orgulho podem ser substituídos por aborrecimento e 

vergonha. 

A etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser 

compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo 

com as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido. Condições históricas, 

políticas, econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações 

sociais da velhice e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção de 

velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão 

envelhecendo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p. 587). 

 

Portanto, devemos procurar entender quais são as alterações normais, biológicas e 

não representativas de doenças, que ocorrem em todas as pessoas, à medida que envelhecem e, 

assim, evitaremos fazer confusão entre o que deveria ser visto como normal e quais seriam 

aquelas alterações que poderiam significar doenças, como, por exemplo os portadores de 

Parkinson, merecendo então atenção médica. É óbvio que não poderíamos deixar de analisar os 

aspectos naturais do envelhecimento, pois este é um processo gradual, causador de alterações 
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no funcionamento do organismo, que deixa o indivíduo menos capaz de se adaptar ao meio 

ambiente e, portanto, mais vulnerável às doenças.   

Envelhecer não significa necessariamente adoecer. Tudo é consequência das 

experiências passadas, da forma como se vive e se administra a própria vida no presente e de 

expectativas futuras. Dessa forma, investigar a QV do paciente idoso e portador de Parkinson 

torna-se imprescindível para a compreensão do curso da doença, conhecendo-se o contexto 

social e cultural vividos pelos pacientes em cada época. Nele estão envolvidos diferentes 

aspectos, tais como o biológico, cronológico, psicológico e social. Tendo em vista o aspecto 

social mencionado, no próximo tema aborda-se as principais políticas públicas voltadas para o 

idoso e portadores de Parkinson.  

  



30 
 
  

4. DESCREVENDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O IDOSO E 

PORTADORES DE PARKINSON 

 

Neste capítulo apresenta-se um panorama das principais políticas públicas e 

programas voltados aos idosos, abordando-se os principais recursos financeiros destinados à 

execução dos programas com idosos e com os portadores da DP. Simultaneamente, são 

apresentados os conceitos gerais de política pública, além de um panorama histórico das políticas 

de assistência voltadas para o idoso no Brasil. 

  

4.1 Políticas Públicas para o idoso e portadores de Parkinson 

 

Falar de aspectos econômicos ou de políticas públicas envolve uma série de 

variáveis. A maioria dos pacientes participantes desta pesquisa era dependente do sistema 

público de saúde, que tem as características de precariedade e incipiência, sendo incapaz de 

absorver toda a demanda de uma população em que nem todos têm acesso aos serviços 

específicos de tratamento no município onde moram. Essa estatística piora quando se precisa 

dos serviços específicos como no caso dos parkinsonianos, que demandam o atendimento de 

neurologistas e geriatras, profissionais especialistas para o tratamento desse problema.  As 

políticas públicas são pensadas com o intuito de diminuir ou acabar exatamente esses problemas 

identificados na sociedade ou em determinado grupo social.  

Antes de abordar as políticas públicas voltadas para o idoso, faz-se necessário 

conceituar o que se entende pelo termo em questão. Políticas públicas correspondem a direitos 

assegurados constitucionalmente ou que se reafirmam, podendo ser conjuntos de programas, 

ações e atividades desenvolvidas pelo Estado direta ou indiretamente, com a participação de 

entes públicos, privados, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e outras organizações do 

Terceiro Setor, que têm como objetivo a permanência de determinado direito para um cidadão 

ou determinado segmento cultural, social, étnico ou econômico. Geralmente a concretização é 

feita por meio da implantação de programas, cujos efeitos específicos influenciam setores das 

mais diversas áreas. (BRASIL, 2014). 

De acordo com Resende e Dias (2008), as transformações no perfil demográfico e 

epidemiológico da população idosa trazem consigo grande impacto ao SUS. Conforme os 

autores, a alta prevalência de doenças crônico-degenerativas e incapacitantes presentes nessa 

parcela populacional caracteriza um problema de saúde pública que afeta diretamente a 

qualidade de vida da pessoa idosa, por consequência. A expectativa em relação ao número de 
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idosos para o ano 2025 é de um contingente em torno dos 32 milhões no Brasil, país que deverá 

ocupar o sexto lugar no mundo em população idosa (IBGE, 2011). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000 a 

população idosa com mais de 60 anos era de 14,5 milhões de pessoas, um aumento de 

35,5% ante os 10,7 milhões em 1991. Hoje, em 2019, este número ultrapassa os 29 

milhões e a expectativa é que, até 2060, este número suba para 73 milhões com 60 

anos ou mais, o que representa um aumento de 160%. A OMS considera um país 

envelhecido quando 14% da sua população possui mais de 65 anos. Na França, por 

exemplo, este processo levou 115 anos. Na Suécia, 85. No Brasil, levará pouco mais 

de duas décadas, sendo considerado um país velho em 2032, quando 32,5 milhões dos 

mais de 226 milhões de brasileiros terão 65 anos ou mais. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2019, p. 587). 

 

Em relação ao aspecto econômico, segundo o DATA-SUS, base informatizada de 

dados do SUS, o gasto com os maiores de 60 anos é três vezes superior ao das outras faixas 

etárias (SILVEIRA et al, 2013). Salienta-se ainda que a saúde do idoso, na composição dos 

gastos em saúde, representa um custo muito alto para o sistema de saúde e para a sociedade, 

sem que este gasto se reverta necessariamente em melhor qualidade da assistência para a 

população em questão. 

Pensando-se na possibilidade de assegurar melhores condições para essa população, 

o governo federal passou a adotar algumas medidas estruturantes e estabelecer políticas de 

melhoria à qualidade de vida da pessoa idosa, notadamente a partir de 2003 Como exemplo, 

cita-se o Estatuto do Idoso (2003), o Pacto pela Vida (2006), a Política Nacional do Idoso (PNI) 

e a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), conforme sintetizado a seguir. 

● O Estatuto do Idoso foi instituído pela Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.  

Essa lei assegura, dentre outras prioridades, aquela prevista no artigo 9, que prevê a 

obrigatoriedade de o Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade. No artigo 22 prevê-se que nos currículos mínimos dos diversos 

níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, 

ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 

conhecimentos sobre a matéria. O Estatuto também ratifica as recomendações do SUS e 

acrescenta normas para o comportamento das instituições privadas que exploram os planos 

de saúde. 

● O Pacto pela Vida (instituído pela Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006). 

Através dessa portaria são elencadas algumas prioridades do programa em questão e, dentre 

elas, a preocupação com a saúde do idoso com a implantação da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral da saúde do idoso.              



32 
 
  

● A Política Nacional do Idoso (PNI), promulgada pela Lei 8.842, de 4 de janeiro de 

1994, representou um marco importante para todos aqueles que trabalham com a chamada 

terceira idade, ao ampliar a concepção de velhice e do processo de envelhecimento. A PNI 

é abrangente e norteia as mais diversas áreas das políticas públicas para o idoso. A PNI 

aponta claramente para a necessidade de capacitação de recursos humanos para atuar nos 

programas, serviços e ações destinados à terceira idade. Chama também a atenção para que 

haja investimento em pesquisa, na área da geriatria e da gerontologia, para que se possa 

produzir conhecimento específico que contribua para a construção de propostas, a fim de se 

enfrentar esta nova realidade brasileira. A PNI sinaliza ainda a necessidade do envolvimento 

da sociedade como um todo para que se possa enfrentar o desafio de assistir uma população 

que nas últimas décadas tem apresentado um crescimento acentuado em nosso país. É um 

documento que propõe sensíveis mudanças na assistência, na medida em que chama o idoso, 

até então cercado de preconceitos e visto como inoperante e não produtivo, à participação. 

Ou seja, coloca o idoso como cidadão também responsável pelo seu destino e que, ao 

mesmo tempo em que lhe assegura direitos, cobra participação e responsabilidades. 

● Em 10 de dezembro de 1999 foi promulgada a Política Nacional de Saúde do Idoso 

(PNSI), através da Portaria nº 13.395/GM/MS, a qual se fundamenta na concepção da 

atenção integral à saúde da população em processo de envelhecimento, em conformidade 

com o que determina a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990) e a 

Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Política Nacional de Saúde do Idoso tem as seguintes diretrizes: 

• Promoção do envelhecimento saudável; 

• Manutenção da capacidade funcional; 

• A assistência às necessidades de saúde do idoso; 

• A reabilitação da capacidade funcional comprometida; 

• A capacitação de recursos humanos especializados; 

• Apoio ao desenvolvimento de cuidados informais;  

• O apoio a estudos e pesquisas. 

Em relação à doença de Parkinson, há também os direitos inclusivos ou 

compensatórios, instituídos através da Portaria Conjunta nº 10, de 31 de outubro de 2017, na 

qual foram aprovados o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson. 

O documento estabelece quais os tratamentos ofertados e quais os tratamentos alternativos e 

apresenta os diversos sinais e sintomas. Para o tratamento, o SUS oferece outras opções, como 
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o implante de eletrodo e de gerador de pulsos, ambos para estimulação cerebral. Na lista de 

materiais especiais, também constam o conjunto de eletrodo e extensão, além do gerador para 

estimulação cerebral, (BRASIL, 2017).  

O Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas sobre Parkinson foi criado em 2002, 

atualizado em 2010 e recentemente, em 2017, teve atualizações pelo Ministério da Saúde. Entre 

as novidades terapêuticas está a indicação de novos medicamentos, como a Rasagilina (1mg) e 

Clozapina (25 mg e 100 mg). A oferta dos fármacos citados tem como objetivo proporcionar 

mais qualidade de vida aos pacientes com transtornos associados à doença, que afeta 200 mil 

pessoas no País. A Rasagilina foi incorporada em agosto de 2017 e está à disposição da 

população desde fevereiro de 2017 nas unidades de saúde do país. O medicamento promove a 

melhora da evolução clínica dos pacientes que iniciaram o medicamento na fase inicial da 

doença. A Clozapina já era oferecida no SUS para tratamento de transtorno bipolar e 

esquizofrenia, e agora passa a ser ofertada também para controle de sintomas psicóticos das 

pessoas com Parkinson (VALADARES, 2017).  

 Valadares (2017, p. 43) menciona o montante gasto com essa medicação: “O 

investimento do Ministério da Saúde previsto para a disponibilização da Rasagilina aos 

pacientes com doença de Parkinson é de cerca de R$ 16 milhões, em 2018, e da Clozapina de 

R$1,91 milhão em 2018, o que resulta num total de R$ 17,91 milhões”. Falar de aspectos 

econômicos envolve uma série de variáveis, levando em conta a discrepância econômica que 

temos em nosso país.  O sistema de saúde vigente no Brasil a partir de 1990 é o SUS, que tem 

como princípios fundamentais a universalização da clientela, a integralidade da assistência, a 

equidade e a participação dos cidadãos, sendo este o sistema que hoje norteia as políticas 

públicas de saúde no Brasil.  

 Mas como falar em tratamento médico de qualidade em um país onde a saúde 

pública é precária, em que os idosos de mais baixa renda dependem de um sistema (SUS) já 

falido e saturado, as consultas médicas são marcadas para depois de 6 a 8 meses após a 

realização de alguns exames solicitados, por falta de vagas e pela alta demanda. Como falar em 

alimentação saudável quando um importante segmento da população não tem renda nem mesmo 

para os alimentos ditos de "cesta básica”? O idoso deve consumir alimentos mais naturais, de 

preferência orgânicos, mais saudáveis e outras vezes diet ou light, porém esses alimentos são 

muito mais caros.  

Será que daqui a alguns anos o envelhecimento será tão mais longo quanto estamos 

vivendo hoje? Esse paradigma é uma incógnita, mas, apesar das dificuldades econômicas e da 

crise em que o país se encontra em relação à saúde em geral, a verdade é que o acesso à 
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comunicação e à informação melhorou bastante em comparação à geração que é objeto desta 

pesquisa. Para se colaborar com a promoção da saúde e cuidar do cidadão idoso, deve-se 

empenhar esforços no sentido de criar diferentes modelos de atenção e de gestão da saúde 

pública para essa parcela da população.   

A maioria dos jovens de hoje, futuros idosos no futuro, já sabe e tem consciência 

dos malefícios das drogas lícitas e ilícitas, a internet e a própria propaganda já informam tais 

malefícios, se ainda assim consomem, é por opção pessoal. Foram políticas públicas de combate 

ao consumo de tabaco, por exemplo, que ganharam e garantiram o mínimo de informação 

durante um comercial de bebidas ou tabaco (drogas ditas lícitas).  Por isso, é interessante que 

se reflita sobre políticas públicas para os idosos, principalmente as que norteiam a saúde e 

qualidade de vida desse segmento populacional, para que se possa fazer, frente à crescente 

demanda por procedimentos que visem ao diagnóstico precoce, ao controle das doenças 

crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares e as degenerativas, que 

acometem a população com 60 anos ou mais. 

Para que essas diretrizes sejam cumpridas, é necessário reorganizar a assistência à 

saúde, principalmente aos idosos. No entanto, observa-se a ineficiência das políticas públicas 

no tocante ao seu papel de proteção social, à privatização do cuidado pela família e à delegação 

da velhice como uma responsabilidade individual da família, isto porque as políticas públicas 

são atreladas a momentos históricos, econômicos e sociais do país. Ora avançam segundo os 

mais variados interesses, ora recuam refletindo fragmentação e desorganização dos movimentos 

sociais. 

Reconhecendo-se a importância das políticas públicas também na área educativa, a 

seguir, aborda-se uma proposta para educar os pacientes, através de uma ferramenta educativa 

inovadora para os portadores da doença de Parkinson.  
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5. TRAJETÓRIA DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo apresenta-se as principais estratégias educativas que fazem parte dos 

cuidados primários de saúde da atenção básica. Acreditamos que a abordagem participativa 

utilizada na construção do material educativo permitirá a disseminação do conhecimento para 

a comunidade, os pacientes e os profissionais.  

 

5.1 Tecnologias educacionais 

 

Estamos na era da informação, isso nos tem demandado um perfil profissional mais 

qualificado e em sintonia com o que acontece no mundo, aproveitando todos os recursos e 

tecnologias possíveis. No entanto, embora tenhamos observado uma maior evolução na troca 

de conhecimentos entre os homens, uma boa parcela da população ainda não tem acesso às 

novas tecnologias (SOARES & ALVES, 2008).Por outro lado, o processo de inclusão digital, 

ocorre de forma muito desigual., de maneira que várias pessoas ainda permanecem à sua 

margem, sem acesso à informação que precisam e sem que seja permitida a inserção de todos 

na sociedade da informação, causando prejuízos crescentes no modo de viver dessas pessoas. 

Segundo Viana (2011), a tecnologia pode ser definida como conhecimento 

aplicado. No caso da saúde, é o conhecimento aplicado que permite a prevenção, o diagnóstico 

e o tratamento das doenças, bem como a reabilitação de suas consequências. Minayo (2011) 

assinala que, de modo geral, em qualquer sociedade, os sistemas científicos e tecnológicos 

formam uma ampla rede de objetos materiais, simbólicos e culturais. No caso do setor saúde, 

imerso em produtos químicos e máquinas, as tecnologias leves são fundamentais para, de forma 

humanizada, mediar os diversos artefatos que se interpõem entre o profissional de saúde e o 

paciente, bem como para garantir a eficácia e eficiência dos cuidados, tornando-os ainda mais 

efetivos. 

A Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), instituída pela 

Portaria MS nº 2.690, de 5 de novembro de 2009, tem o objetivo de maximizar os benefícios 

de saúde obtidos com os recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), assegurando 

o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade. De acordo 

com a OMS, Tecnologia em Saúde (TS) é a “aplicação de conhecimentos e habilidades 

organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas 

desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida” (OMS, 

2015).  
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O conteúdo da cartilha ”Viver com Parkinson”, portanto, pode ser considerado 

como uma tecnologia em saúde, pois permite auxiliar atividades educativas desenvolvidas por 

todos os profissionais da área da saúde, contribuindo com a promoção do autocuidado dos 

pacientes acometidos pelo Parkinson.  Além disso, ressalta-se que a cartilha é uma ferramenta 

de fácil utilização e que exige poucos recursos para sua aplicação, podendo ser utilizada tanto 

pelos pacientes, quanto por outras pessoas responsáveis pelo seu cuidado. Dessa maneira, 

espera-se que o material educativo elaborado seja amplamente divulgado para que profissionais 

de saúde, familiares e cuidadores possam fazer uso dessa tecnologia visando melhorar o manejo 

e prevenir complicações.  

Uma pesquisa com TS refere-se à necessidade de se conhecer o processo 

comunicativo por materiais educativos, tendo em vista que o uso desses insumos de forma 

adequada pode resultar em benefícios na vida do indivíduo (FREITAS & REZENDE FILHO, 

2011). Merhy (2005) salienta que as TS devem estabelecer relações claras e próximas com o 

usuário, objetivando transformar-se em referência para ele nas suas questões de saúde, sem 

esquecer, no entanto, de ajudá-lo a construir sua autonomia. O profissional de saúde deve 

procurar entender, respeitar e estimular a autonomia dos usuários, incentivando-os ao 

autocuidado, ofertando informações sobre o processo de adoecimento e os cuidados necessários 

para o restabelecimento da saúde, sem esquecer do papel dos serviços de saúde.  

Dentre as intervenções voltadas para o cuidado do paciente, destaca-se a educação 

em saúde, como uma estratégia que visa construir conhecimento para a mudança de 

comportamentos e empoderar o paciente e a família.  Sabe-se que a partir de atividades 

educativas é possível desenvolver a motivação, as habilidades e a confiança necessárias para a 

tomada de decisões que resultem na melhoria da qualidade de vida. O profissional deve ainda 

oferecer as opções de tratamento com informações claras, estimulando a participação do usuário 

no processo de sua recuperação. Desse modo, existe a necessidade de utilização de tecnologias 

educativas validadas cientificamente, que possam favorecer a assimilação e o conhecimento 

através da incorporação de novas abordagens. 

 

5.2. Uma cartilha educativa como estratégia de tecnologia educacional 

 

Cartilhas são instrumentos criados para fortalecer e viabilizar a orientação aos 

familiares e pacientes, sendo, portanto, indispensável escrevê-las numa linguagem que todos 

entendam (ECHER, 2005). Para isso, elas contêm histórias com diálogos e ilustrações que 

facilitam a compreensão dos ensinamentos, até mesmo para pessoas com dificuldade de leitura. 
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Trata-se de um fator importante, pois, geralmente o profissional não percebe estar utilizando 

uma linguagem técnica na atividade educativa, abordagem esta que só os especialistas da área 

compreendem. 

Precisamos identificar melhor as necessidades dos pacientes com Parkinson para 

lançar estratégias de cuidado eficazes. No conteúdo da cartilha, motivo principal do presente 

estudo, diversas áreas da saúde foram contempladas e abordadas nas seguintes temáticas 

principais: (i) Saúde Mental, englobando situações de depressão na doença de Parkinson; (ii) 

Educação Física, evidenciando a importância da atividade física como enfrentamento da 

doença; (iii) Saúde física, envolvendo os sintomas motores da doença, como as disautonomias, 

os problemas decorrentes da doença, as quedas; (iv) Farmacologia, discorrendo sobre os 

principais medicamentos para a doença de Parkinson.; e (v) Ações de promoção também da 

alimentação saudável ou da Nutrição na DP.  

Uma cartilha educativa é considerada uma tecnologia leve, diferentemente de 

tecnologias duras, que envolvem todo um contexto de máquinas e aparelhos diversos. Uma 

tecnologia leve busca resgatar a autonomia dos sujeitos, por meio de um diálogo aberto com os 

mesmos, podendo também ser praticadas através de palestras educativas ou de uma entrevista 

individual com os sujeitos e uma escuta qualificada. Merhy (2005, p. 32) afirma que “desde o 

final do século XX vivemos um novo ciclo de acumulação do capital cujos processos de 

reestruturação produtiva e inovações tecnológicas vão incidir primordialmente no terreno do 

trabalho vivo, ou seja, nas tecnologias leves e leve-duras”.  

A cartilha educativa foi elaborada em conformidade com as recomendações 

nacionais para concepção e eficácia de materiais educativos. Considerou-se a participação ativa 

de todos os profissionais envolvidos na realização do material, em consenso com todos os 

envolvidos, chegando ao acordo de desenvolver um material com as seguintes características: 

(i) conteúdos estruturados em capítulos e específico para DP, (ii) linguagem acessível, (iii) 

ausência de regionalismos nos conteúdos, para que possam ser lidas e  compreendidas por 

pessoas de todo território nacional,  (iv) layout  criativo, (v) ilustrações em cada texto, de modo 

a facilitar a aprendizagem e dar mais motivação para que os pacientes sintam-se interessados 

em ler. Além dessas características, os pacientes que fizeram parte da intervenção em saúde 

tiveram palestras educativas de compreensão do material, rodas de conversa e dinâmicas para 

melhor assimilar os conteúdos. Realizou-se parceria de trabalho com o grupo de estudantes em 

Design e Diagramação, da área de comunicação social e publicidade da Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR).  
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A versão inicial da cartilha educativa encontra-se nos apêndices deste trabalho e 

tem dimensão de 210 mm de largura por 297 mm de altura., tendo área de uma página tamanho 

A4, ou seja, de 1/16 m².  A cartilha possui páginas frente e verso, contendo capa, contracapa, 

sumário e uma página para anotações. A cada final de capítulo, há perguntas específicas para 

que o paciente as responda e, assim, assimile melhor os conteúdos, as chamadas “perguntas 

para refletir”. Acredita-se que essa cartilha tenha impacto positivo no ensino e na educação de 

pacientes, e que possa ser capaz de auxiliá-los a sanar possíveis dúvidas que venham a surgir 

sobre a DP quando não estiverem em contato direto com o profissional de saúde. Esse material 

de ensino, portando, pode ser utilizado para melhorar o conhecimento, a satisfação e a aderência 

ao tratamento e, assim restabelecer o autocuidado de pacientes.  

Para que o conteúdo dessa cartilha possa ser desenvolvido com sucesso, não basta 

apenas impor aos doentes que os mesmos sigam todas as normas que estão exemplificadas no 

texto, (como ter mais saúde, como usar os medicamentos). Deve-se sempre praticar a educação 

em saúde, baseada no diálogo, na escuta qualificada, fazendo com que haja uma reflexão na 

vida da pessoa, a fim de que tal intervenção educativa possa contribuir para as mudanças 

necessárias no estilo de vida do paciente. Dessa maneira, a utilização didática desse tipo de TS 

permitirá, também, que os profissionais da saúde, embasados pelo conhecimento teórico e 

pautados na empatia e no bom senso, possam elaborar estratégias eficazes nas suas consultas, 

a fim de que os pacientes portadores de Parkinson encontrem maneiras de melhorar sua 

qualidade de vida.  
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados os preceitos metodológicos que subsidiaram a 

pesquisa, quais sejam, a sua caracterização, os objetivos, a natureza, a população envolvida no 

estudo, a amostra, a coleta dos dados, bem como os procedimentos para a análise dos dados e 

os respectivos tipos de instrumentos utilizados.  

 

6.1 Caracterização da pesquisa 

 

O presente estudo visou descrever o processo de construção de uma cartilha a ser 

utilizada como estratégia educativa durante as consultas do grupo da equipe de atendimento 

multiprofissional às pessoas com a DP e para os portadores da doença, assim como seus 

familiares. Trata-se de um estudo metodológico, desenvolvido em etapas. A construção da 

cartilha ocorreu de abril de 2019 até março de 2020 e consistiu nas seguintes etapas:  

levantamento bibliográfico; definição dos temas a serem abordados; discussão de guidelines e 

aulas com especialistas sobre educação em saúde; elaboração dos capítulos pela equipe 

multidisciplinar e, por fim, discussão e revisão dos capítulos em grupo. Além disso, foi 

realizada uma avaliação preliminar com especialistas e uma apresentação a um grupo de 

pacientes através de "roda de conversa".  Esse método consiste, como o próprio nome sugere, 

na coleta de dados por meio da interação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa.  

Realizou-se neste estudo uma avaliação preliminar, uma vez que a cartilha não 

estava finalizada. Portanto, este estudo traz diretrizes e orientações para um processo de 

validação posterior. A metodologia da coleta de dados por meio da “Roda de Conversa” permite 

a interação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa por ser um tipo de entrevista de 

grupo, como o próprio nome remete. Porém, isso não quer dizer que se trata de um segmento 

diretivo e fechado em que se escalam perguntas e respostas, mais um debate focado em um 

assunto específico, no qual os participantes são instigados a relatarem suas opiniões sobre o 

tema de interesse (IERVOLINO; PELICIONI, 2001 

Os estudos metodológicos visam à investigação de métodos para coleta e 

organização dos dados, tais como o desenvolvimento e avaliação de ferramentas e métodos de 

pesquisa, com vistas a melhorar a confiabilidade e validade desses instrumentos. (LIMA, 2011). 

Para a presente pesquisa, essa é uma necessidade, haja vista que todo o levantamento de 

informações pertinentes e relacionadas à coleta de dados possibilitou a tomada de decisão e a 

aplicação de intervenções seguras e eficazes no problema apresentado, focando a melhoria da 

qualidade do cuidado multiprofissional.  
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Sob a ótica dos objetivos, esta pesquisa é do tipo exploratória-descritiva, tendo em 

sua fase exploratória a observação das realidades que se interpunham no objeto de estudo, 

levantando possibilidades, agregando informações relevantes em uma tecnologia de ensino e 

analisando o terreno da pesquisa, com o intuito de buscar mais informações sobre o assunto 

investigado e na formulação da cartilha. Paralelamente, a opção pelo seu uso teve como 

fundamento a possibilidade de criar maior familiaridade com o tema, entendendo os benefícios 

da associação do ensino guiado pelo material impresso. A pesquisa exploratória consiste em ter 

uma maior proximidade com o universo do objeto de estudo a ser pesquisado (HULLEY et al., 

2008). 

 Desta forma, a pesquisa visa, através dos métodos e dos critérios citados, oferecer 

informações e orientar a formulação das hipóteses do estudo. Ainda, objetiva a descoberta dos 

fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos, mesmo com as evidências 

apresentadas. Na pesquisa descritiva é realizado um estudo detalhado, com coleta de dados, 

análise e interpretação dos mesmos, como também, não há interação ou envolvimento do 

pesquisador no assunto analisado. 

O presente estudo se caracteriza por ser um estudo de caso como meio de 

investigação. Segundo Yin (2009) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de 

dados, essa abordagem não exige um protocolo rígido para sua confecção e consiste na 

utilização de um ou mais métodos qualitativos de pesquisa de informação.  

 

6.2 Natureza da pesquisa 

 

Quanto à sua natureza, esta é uma pesquisa aplicada, visto que objetiva gerar conhecimentos 

para a aplicação prática, dirigida à solução de um problema específico no atendimento aos 

pacientes portadores da DP. Quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se como pesquisa-

ação e experimental, ocorrendo em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo. Na pesquisa-ação os investigadores desempenham um papel ativo na 

solução dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações 

desencadeadas em razão dos problemas. Sendo assim, conforme afirma Barbier (2007, p. 38):  

A pesquisa-ação é a revolta contra a separação dos “fatos” e dos “valores” que dá um 

sabor particular à noção de objetividade nas Ciências Sociais.  É uma tentativa 

desesperada de transcender a estéril especialização das Ciências Sociais com seu 

implícito repúdio da responsabilidade humana para com os acontecimentos sociais 

(BARBIER, 2007, p. 38). 
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Portanto, a pesquisa-ação pode ser uma ferramenta oportuna de produção do 

conhecimento a ser praticada. Por sua vez, a pesquisa experimental consiste em determinar um 

objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas 

de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto (GIL, 2007). Assim 

sendo, a pesquisa experimental tem como objetivo controlar as variáveis da pesquisa, de 

maneira que o pesquisador assume o papel de agente ativo, onde suas pesquisas e testes atingem 

diretamente o estudo. Um resumo da tipificação da pesquisa é visto no Quadro 1, enquanto um 

resumo do fluxograma do desenvolvimento é apresentado na figura 4. 

 

Quadro 1 - Tipificação da pesquisa 

Procedimentos Técnicos Pesquisa-Ação e Experimental 

Objetivos Exploratório-Descritivo 

Abordagem Quali-Quantitativa 

Meio de Investigação Estudo de Caso 

Natureza Pesquisa Aplicada 

Fonte: Gil (2007) 

Na figura 4 tem-se o resumo das etapas metodológicas para a construção da cartilha 

educativa. 

 

Figura 4 - Diagrama das etapas metodológicas para a construção da cartilha 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

6.3 Descrição do local de estudo 

 

•Levantamento 
bibliográfico

•Revisão de artigos 
científicos

Planejamento 

•Descrição das etapas 
de   construção da 
cartilha 

construção    
•Avaliação 
preliminar da 
cartilha com os 
profissionais e 
pacientes 

Avaliação 
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                Este estudo foi realizado nos setores de geriatria e neurologia do Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC). O setor de geriatria foi criado há 18 anos pelo 

professor Dr. João Macedo, chefe do Serviço de Geriatria, em parceria com a Universidade 

Federal do Ceará, onde deu início a um projeto no HUWC que oferece suporte diferenciado aos 

pacientes acima de 60 anos: o Centro de Apoio ao Idoso. O Projeto de Extensão “Viver com 

Parkinson” localiza-se no setor de neurologia e tem como coordenador, o Professor Dr. Pedro 

Braga Neto, que também está à frente do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário 

Walter Cantídio. Faz parte ainda do Ambulatório de neurologia, o Ambulatório de Transtornos 

do Movimento, que atende cerca de 340 pacientes portadores de DP e disponibiliza parte do 

tratamento farmacológico dopaminérgico. Nestes ambulatórios só podem ser atendidos 

pacientes encaminhados do Sistema Único de Saúde. 

O HUWC foi inaugurado em 1959, pelo então Presidente da República Juscelino 

Kubitschek e faz parte do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, composto 

pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC). O setor onde foi realizada a pesquisa encontra-se localizado ao lado 

do Ambulatório de Pediatria, aguardando mudança para o novo Centro de Atenção ao Idoso. O 

prédio em questão encontrava-se concluído e aguardando sua liberação para dezembro de 2020, 

por parte da direção da Faculdade de Medicina, após a resolução de pendências em relação a 

separação do espaço assistencial e didático. O ambulatório atende a clientes a partir de 60 anos, 

sendo dividido em dois segmentos, o ambulatório de Geriatria (clientes sem demência) e o 

ambulatório de Demência (80% da clientela desta pesquisa).  

O HUWC é vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado na cidade 

de Fortaleza, e é integrante do SUS. Foi regido em 1974 pelo convênio assinado entre a UFC e 

a Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand (SAMEAC), naquela 

época gerenciado por esta, que o permitiu ter maior flexibilidade técnico-administrativa. Nos 

anos subsequentes, o HUWC passou por sucessivas reformas e ampliações na área física, com 

ampliação do número de leitos e criação de novos serviços. Paulatinamente, tornou-se hospital 

de referência não só para a capital, como também para o interior do Ceará. No início da década 

de 1980, passou a ter a atual denominação, em homenagem ao professor doutor Walter de 

Moura Cantídio, um de seus fundadores (EBSERH, 2017).  

Atualmente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), uma 

empresa pública brasileira de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação. Criada pela 

Lei n. º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a EBSERH tem como principal finalidade gerenciar 
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os hospitais universitários federais e prestar apoio às universidades e em tudo que os concerne. 

É responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações nas 50 unidades existentes no País, 

incluindo aquelas não filiadas à EBSERH (EBSERH, 2017).  

Desde 2010, por meio do Rehuf, criado pelo Decreto n.º 7.082, de 27 de janeiro de 

2010, foram adotadas medidas que contemplam (i) a reestruturação física e tecnológica das 

unidades, com a modernização do parque tecnológico; (ii) a revisão do financiamento da rede, 

com aumento progressivo do orçamento destinado às instituições; (iii) a melhoria dos processos 

de gestão; (iv) a recuperação do quadro de recursos humanos dos hospitais e o aprimoramento 

das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como à assistência 

à saúde.  

 

6.4 Procedimentos da avaliação preliminar de conteúdo por juízes especialistas 

 

A cartilha, após sua construção e organização de figuras, foi submetida à análise 

preliminar de conteúdo com profissionais da área de saúde, o que corresponde a avaliação por 

juízes-especialistas. A busca pelos juízes ocorreu entre os especialistas, principalmente 

profissionais da área de saúde, dos cursos de medicina, enfermagem, nutrição, educação física, 

fisioterapia, farmácia, serviço social, psicologia, design e publicidade, preferencialmente 

aqueles com expertise em gerontologia ou neurologia. A coleta de dados foi realizada na cidade 

de Fortaleza, no estado do Ceará, entre os meses de fevereiro a março de 2020.  

Durante o processo de seleção dos juízes, observou-se dois aspectos: os 

profissionais envolvidos na avaliação preliminar foram selecionados essencialmente entre os 

profissionais da área de saúde e por atenderem aos objetivos da pesquisa, e em número 

suficiente para permitir a análise desejada. Não se fez menção quanto ao número exato de 

profissionais por área, ou seja, não foi utilizado um critério rígido quanto a escolha de um 

número igual de juízes por área. O estudo, portanto, não segue uma linha rígida de investigação 

e sim a de critérios mínimos. Segundo Eisenhardt, (1989), em um estudo de caso, o pesquisador 

deve decidir quais e quantos casos são necessários para atingir a profundidade e amplitude 

desejada no estudo.  

Segundo a Nursing Interventions Classification (NIC) e a Nursing Outcomes 

Classification (NOC), os critérios próprios de padronização para a seleção dos experts fazem 

saber que escolher juízes de forma adequada é muito importante. Conforme as organizações 

citadas, isso pode influenciar a confiança e confiabilidade dos resultados, razão pela qual torna-
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se indispensável a identificação dos critérios mínimos para seleção de experts.  (MOORHEAD; 

JOHNSON; MAAS, 2008; DOCHTERMAN; BULECHEK, 2008). 

Solicitou-se também, através da indicação de docentes que participaram da 

pesquisa, pessoas com perfil para participar da avaliação preliminar. A partir das indicações, 

foi avaliado o currículo lattes do profissional para verificar se atendiam aos critérios mínimos 

de inclusão estabelecidos. Os dados finais foram analisados por meio da Estatística Descritiva 

e avaliação do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Foi considerado como item validado 

aquele que apresentou valor igual ou superior a 0,78. Com base na literatura proposta por 

Norwood (2006), considera-se um item válido quando seu IVC é igual ou superior a 0,78, e 

nível de concordância, o item que obtivesse concordância mínima de 75% nas respostas 

positivas. Foi realizada a análise geral da cartilha, o IVC geral e de cada dimensão do 

questionário, separadamente, através de escala tipo Likert. As pontuações variaram de 1 a 5, 

em que: 1) significou “discordar totalmente”; 2) significou “discordar”; 3) “não discordar nem 

concordar” (neutro); 4) “concordar”; e 5) “concordar totalmente”. As pontuações 4 e 5 do 

questionário foram consideradas como “concordantes” ou “positivas”. Foi incluído também um 

espaço para as sugestões dos juízes e público-alvo, a cada final de item analisado pelos mesmos, 

a fim de que as propostas de modificação da cartilha fossem acatadas.  A Fórmula utilizada para 

o cálculo do IVC foi a seguinte: 

 

 

 

Para avaliação da cartilha educativa, os instrumentos como um todo deveriam 

apresentar IVC maior ou igual a 0,78, visto que o IVC mede a proporção dos juízes em 

concordância sobre determinado aspecto do instrumento. Esse método utiliza a escala likert, 

com pontuação de um a cinco, sendo que o índice é calculado por meio do somatório de 

concordância dos itens marcados como “4” e “5” nas respostas dos especialistas, dividido pelo 

total de respostas do formulário.  

 

6.4.1 Critérios de classificação e tamanho da amostra dos juízes avaliadores 

 

Foram convidados 50 profissionais avaliadores, conforme orientações de Fehring 

(1986), de que é recomendada uma amostra de 25 a 50 especialistas para coletar os dados. Os 
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formulários de avaliação foram distribuídos impressos e via e-mail, para a avaliação da cartilha 

educativa, junto com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a carta-convite. 

Estipulou-se um prazo de 07 dias para cada um dos profissionais fazer a avaliação da cartilha e 

preenchimento do instrumento.  

Para esta pesquisa obteve-se um total de 43 juízes respondentes, formados por uma 

equipe multiprofissional composta por: 4 (quatro) assistentes sociais, 1 (um) design, 3 (três) 

educadores físicos, 12 (doze) enfermeiros, 4 (quatro) farmacêuticos, 3 (três) fisioterapeutas, 10 

(dez) médicos, 2 (dois) nutricionistas, 2 (dois) psicólogos e 2 (dois) publicitários. Nos 

questionários apresentava-se os objetivos propostos, as metas ou finalidades da cartilha, 

enquanto que a caracterização dos juízes foi adaptada seguindo os modelos de conteúdos 

padronizados de acordo com Jasper (1994). O referido autor orienta que um especialista em 

determinada área deve atender aos seguintes requisitos, conforme o quadro 2. 

 

 

 

Quadro 2 - Conjunto de requisitos para a definição de juízes de conteúdo proposto por Jasper 

(adaptado) 

1 – Possuir habilidade/conhecimento adquirido pela experiência 

2 – Possuir habilidade/conhecimento especializado 

3 – Possuir habilidade especial em determinado tipo de estudo 

Fonte:Jasper (1994) (adaptado) 

 

Garcia (2004) salienta que se faz necessário que sejam utilizados instrumentos 

confiáveis e adequados, capazes de avaliar as temáticas com confiança e confiabilidade 

adequados, com o intuito de serem aperfeiçoadas e legitimadas de forma a representarem o que 

se propõe. Os dados foram tabulados e analisados no Microsoft Office Excel mediante 

Estatística Descritiva, através de frequência absoluta, relativa, média e desvios-padrão, sendo 

os dados posteriormente organizados e apresentados em tabelas.  A análise e discussão tiveram 

embasamento na literatura pertinente ao envelhecimento, bem como sobre a DP.  

6.5 Procedimentos de avaliação clínica 

 

Participaram do estudo os pacientes com DP atendidos nos ambulatórios de 

neurologia e geriatria do HUWC-UFC, independente do sexo e idade. Para a avaliação 

preliminar clínica, os pacientes foram convocados ao ambulatório de geriatria ou de neurologia 
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do HUWC e a cartilha foi apresentada em uma sala reservada. A coleta de dados aconteceu 

entre os meses de fevereiro e março de 2020.  A visualização do material de ensino foi realizada 

por meio de retroprojeção, assim como também foi apresentada uma versão impressa, em três 

formatos diferentes, para que os mesmos fizessem sugestões da melhor forma de apresentação 

impressa. O primeiro formato foi em uma folha de A4 com impressão frente e verso, a segunda 

foi na mesma folha A4, porém impressa em apenas um lado e com capa plastificada, a terceira 

foi em uma folha A5, ou em formato de cartilha.  Questionou-se aos pacientes sobre qual seria 

a melhor apresentação impressa da cartilha, seguindo-se as devidas orientações quanto a 

assinatura do TCLE, do preenchimento de um instrumento que foi elaborado para caracterizar 

o perfil social dos pacientes quanto a idade, o nível escolaridade, ocupação e renda familiar, e 

o formulário de avaliação da cartilha. 

Aos pacientes foi solicitado que examinassem atentamente o material e, após a 

explanação da cartilha por meio de retroprojetor, seguiu-se a um debate, baseado na técnica 

“roda de conversa”, onde os pacientes puderam expressar suas dificuldades, saber das principais 

dificuldades apresentadas pelos demais participantes, fazer perguntas sobre a doença e, assim, 

ajudar a conduzir em grupo, estratégias de cuidado em saúde de forma mais prática e menos 

dispendiosas. 

 No contexto da pesquisa, a escolha da “Roda de Conversa” como metodologia foi 

realizada principalmente por apresentar como característica a participação do público-alvo, a 

fim de se expressarem, concomitante, as suas impressões, conceitos, opiniões e concepções 

sobre o assunto proposto, assim como permitir trabalhar reflexivamente as manifestações 

apresentadas pelo grupo (MELO; CRUZ, 2014). As “rodas de conversa” são também 

consideradas uma tecnologia simples de produção de saúde. Posteriormente às discussões em 

grupo, os pacientes receberam um questionário elaborado com 12 questões e 27 itens, baseadas 

no Suitability Assessment of Materials (SAM), conforme descrito na metodologia. As questões 

do instrumento versavam sobre a opinião dos mesmos quanto aos objetivos, à organização, a 

linguagem, a aparência e motivação do material de ensino. 

Para a avaliação preliminar da cartilha educativa com os pacientes, os instrumentos 

como um todo, deveriam apresentar Índice de Validade do Conteúdo (IVC) maior ou igual a 

0,78, assim como na avaliação pelos profissionais. O IVC serve para fazer a medição da 

proporção dos pacientes em concordância sobre determinado aspecto do instrumento.  Para a 

coleta de dados, utilizou-se também uma escala likert com pontuação variando de 1 (um) a 5 

(cinco). Conforme utilizado na avaliação pelos juízes ou profissionais, foi realizada a análise 

geral da cartilha e de cada dimensão do questionário, separadamente. As pontuações variaram 
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também de 1 a 5, onde: 1) significa discordo” totalmente”; 2) “discordar”; 3) “não discordar 

nem concordar (neutro) ”; 4) “concordo”; e 5) “concordo totalmente”. As pontuações “4” e “5” 

foram consideradas como concordantes ou positivas e esse valor foi dividido pelo total de itens 

analisados no instrumento. Foi incluído também um espaço para as sugestões do público-alvo, 

a cada final de item analisado pelo mesmo, para que as propostas de modificação da cartilha 

fossem também acatadas. Todos os pacientes responderam quanto a todos os domínios ou 

dimensões dos questionários.  

A aplicação dos instrumentos realizou-se em ambos os ambulatórios (geriatria e 

neurologia) em lugar reservado na instituição em estudo, para que eles tivessem maior 

privacidade em responder ao instrumento. Os critérios de inclusão foram respeitados e a 

pesquisa teve aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Walter Cantídio, 

conforme o Parecer nº 2.834.559.  Todos os participantes da pesquisa eram alfabetizados, 

havendo, no entanto, situações em que houve dificuldade de leitura, com imediato auxílio da 

pesquisadora ou o acompanhante. 

 

6.6 População e Amostra pelos pacientes ou público-alvo 

 

                    O tamanho da amostra para a avaliação clínica foi de 15 pacientes portadores de 

Parkinson, em um total de 20 pacientes onde nem todos atendiam aos critérios de inclusão. 

Durante o processo de seleção dos pacientes procurou-se um número suficiente de pessoas para 

permitir a análise desejada, ou seja, não se utilizou um critério muito rígido quanto a escolha 

do número de pacientes, razão pela qual o número de pacientes participantes da entrevista foi 

menor que o número de juízes da avaliação preliminar.  A maioria dos pacientes, 14 pacientes, 

foram captados no Hospital Universitário Walter Cantídio.  Isso reforça o meio de investigação 

escolhido, um estudo de caso. Os pacientes responderam, a um questionário, com base na 

mesma cartilha avaliada pelos profissionais. Assim, respeitados todos os critérios de inclusão, 

os mesmos foram submetidos às avaliações. 

A população do estudo foi constituída, portanto, por portadores de Parkinson, que 

foram devidamente cadastrados na instituição, tendo como uma das condições a de que fossem 

pacientes do ambulatório de geriatria ou de neurologia do Hospital Universitário Walter 

Cantídio (HUWC), e que não estivessem diagnosticados com demência de Alzheimer grave ou 

outros tipos de demência. Visto que o meio de investigação utilizada foi um estudo de caso. Em 

apenas um paciente foi aceito um grau leve de demência, pois o mesmo ainda estava em boas 

condições de cognição e apresentava níveis de independência para realizar as atividades básicas 
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de vida diária. A Tabela 1 expressa o grau de estadiamento da doença de Parkinson, segundo a 

escala de Hoehn e Yahr.  

Critérios de inclusão: 

● Alfabetizado; 

● Pontuação de 1 a 3 na escala de Hoehn e Yahr (HOEHN E YAHR, 1967); 

● Apresentar níveis de independência para realizar as atividades básicas de vida diária 

(ABVDs). 

Critérios de exclusão: 

● Deficiência física que limite a realização do estudo; 

● Doenças neurológicas incapacitantes em estado avançado (exceto Doença de 

Parkinson); 

● Patologia cardiopulmonar clinicamente manifesta graves e incapacitantes, infarto nos 

últimos seis meses e hipertensão não controlada; 

● Participação em outra atividade de reabilitação ou programa estruturado, sistemático e 

organizado de exercícios físicos no período da pesquisa; 

● Diagnóstico prévio de demência severa pelos neurologistas ou geriatras do ambulatório 

do Hospital Universitário Walter Cantídio. 

                  Os participantes foram classificados entre os estágios “um” e “cinco” da Escala de 

Estágios de Incapacidade de Hoehn e Yahr (H&Y). Essa escala mede o grau de incapacidade 

do paciente portador da doença de Parkinson, e é utilizada para avaliar a gravidade da DP, 

compreendendo cinco estágios de classificação. Quanto mais próximo de cinco, significa a quão 

desenvolvida a doença se encontra (HOEHN; YAHR, 1967). Na tabela 1 são apresentados os 

referidos critérios de classificação. 

 

 

 

 

Tabela 1 - Classificação de Hoehn e Yahr 

Estágios Sintomas 

0 Nenhum sinal da doença 

1 Doença unilateral 

1,5 Envolvimento unilateral e axial 

2 Doença bilateral sem déficit de equilíbrio 
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2,5 Doença bilateral leve, com recuperação no “teste do empurrão” 

3 Doença bilateral leve a moderada; alguma instabilidade postural; capacidade 

de viver independente 

4 Incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou permanecer de pé sem ajuda 

5 Confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda 
Fonte: Haase, Machado e Oliveira (2008). 

 

Para este estudo, foram selecionados os indivíduos até o grau de estadiamento número 

3 (três) da escala de estadiamento de Hoehn e Yahr.   

  

6.7 Aspectos éticos do estudo 

 

O projeto foi submetido pelo grupo de pesquisa, Viver com Parkinson, à apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Plataforma Brasil, tendo sido aprovado conforme o Parecer 

número 2.834.559. Baseado na Resolução 466 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) como exigência para realização de pesquisas com seres humanos. Ressalta-se que 

este trabalho faz parte de uma pesquisa maior e que seguirão outros trabalhos com o mesmo 

número de parecer, ou seja, outros trabalhos de pessoas do mesmo grupo de estudos. Foi 

realizada a leitura do TCLE, solicitando sua participação com a apresentação do objetivo do 

estudo e seus aspectos éticos, enfatizando que o preenchimento do questionário se realizaria em 

uma sala no próprio HUWC. Ressaltou-se, porém, a liberdade de recusa ou desistência em 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum tipo de risco à saúde e nem prejuízo 

ao atendimento na instituição para o paciente. Além disso, foram enfatizados os critérios 

assegurados o anonimato e o sigilo das informações fornecidas. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão descritos todos os procedimentos de construção da cartilha, 

assim como a análise da avaliação pelos juízes convidados e, posteriormente pelo público-alvo.  

7.1 Elaboração da cartilha educativa (processo de produção da cartilha) 

 

O processo de construção da cartilha educativa foi realizado de forma gradual e 

com a participação de uma equipe multidisciplinar, composta por um conjunto de 

especialidades que abrangiam educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 

médicos, nutricionistas e psicólogos. O processo de elaboração da cartilha teve início em março 

de 2019, quando foi intitulada "viver com Parkinson”, abordando no seu conteúdo os principais 

assuntos relacionados a doença de Parkinson. 

Os textos foram elaborados em conjunto, a fim de abordar de forma clara, 

compreensível e com ilustrações que retratassem bem as ações propostas. Após a finalização 

do conteúdo, efetivou-se uma parceria com o Laboratório Universitário Mídia Interativa, do 

Núcleo Integrado de Comunicação (NIT), da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).Faz parte 

do referido núcleo um grupo de alunos da área de comunicação social da UNIFOR, composto 

por dois estudantes de design e diagramação e dois ilustradores, totalizando quatro estudantes, 

responsáveis pelas ilustrações, bem como pelo design e diagramação do material, sempre sob a 

supervisão do professor.  

Para a elaboração do material de ensino foram padronizados alguns formatos de 

figuras. Aquelas em forma circular foram empregadas para destacar informações-chave, de 

maneira que se pediu que fossem utilizadas imagens próprias e bem coloridas, a fim de atrair a 

atenção do leitor. Assim, cada imagem da cartilha foi elaborada seguindo as recomendações 

dos autores do material escrito, além de ter sido reservado três espaços para os leitores 

registrarem suas anotações. As informações da cartilha foram escritas em forma de história em 

quadrinhos, seguindo-se uma sequência lógica de ações, sob forma de conversa e balões de 

diálogos entre os personagens. A cartilha narra, em forma de gibi ou quadrinhos a história de 

um paciente que recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson e, ao longo do desenvolvimento 

da história, ele vai aprendendo sobre as características clínicas da doença, seu tratamento e as 

possíveis complicações. Em cada capítulo ele é educado sobre quais estratégias e dicas pode 

utilizar para o enfrentamento da doença e, assim, viver bem com a patologia. 

As ilustrações foram dispostas de modo facilitado, seguindo-se uma lógica de 

acontecimentos com o nosso personagem principal, o Sr. Expedito. Utilizou-se também 
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algumas figuras de linguagem ou figuras de estilo, em contrapartida, foram evitados 

pleonasmos, redundâncias e metáforas, no intuito de não confundir o leitor. Todavia, para 

aumentar a expressividade da mensagem, foi adotado o estilo conversacional, de maneira que 

a cartilha guia o leitor em cada capítulo, e a história se desenvolve conforme uma lógica de 

ações, desde a descoberta da doença até o desfecho final. Acredita-se que esse estilo de 

linguagem é mais natural e mais fácil de praticar a leitura e, consequentemente, levar 

entendimento ao público alvo. Destarte, procurou se evitar os regionalismos, para que a cartilha 

possa ser entendida em todo o território nacional.   

Os temas foram divididos em capítulos, sendo cada um desenvolvido de forma 

completa, explanando as informações mais relevantes. A sequência de figuras abaixo revela o 

protótipo da cartilha, bem como os primeiros esboços realizados para a construção do material 

educativo. 

 

7.1.1 Confecção das Ilustrações 

 

As figuras foram confeccionadas de forma autoral, sendo que os esboços dos 

desenhos foram feitos primeiramente à mão e depois repassados para um software para colorir 

e editar as figuras. Acatando algumas sugestões dos juízes, aumentou-se o número de 

ilustrações, o que consequentemente aumentou também o volume da cartilha, conforme 

ilustrado nas figuras seguintes. 

 

Figura 5 - Esboço da primeira parte do capítulo 1 (pré- validação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório Universitário Mídia Interativa - Núcleo Integrado de Comunicação (NIT)–UNIFOR(2019) 

As ilustrações foram selecionadas de modo que ajudassem a explicar ou enfatizar 

pontos e ideias importantes do texto, sendo evitadas ilustrações abstratas, como também 
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desenhos e figuras enfatizando alguma marca ou modelo. Segue abaixo a mesma figura anterior, 

porém, já colorida e inserida na cartilha. 

 

Figura 6 - Primeira parte do capítulo 1 da cartilha 

 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson (2020) 

 

Nesse sentido, ainda em relação às figuras, as ações ou comportamentos que se 

configuram como “alerta” eram demonstradas de forma escrita e seguidas por figuras, a fim de 

enfatizar o que foi dito. Além disso, procurou-se utilizar a voz ativa, como também palavras 

com definições simples, simbologias lógicas e habituais ao público. Diante disso, foram 

consideradas, nas ilustrações apresentadas, as características raciais e étnicas de todos os 

personagens, inspirados em pessoas reais e que concordaram em participar da cartilha.  

7.1.2 Diagramação 
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A diagramação é um conjunto de técnicas e práticas utilizadas para saber onde 

melhor organizar os elementos no papel, como imagens e desenhos. Os desenhos foram 

elaborados conforme orientação do grupo, estruturados em uma sequência lógica de ações.  As 

ações e informações-chave foram destacadas em forma de “dicas” (cor verde e figura de 

lâmpada), “atenção” (cor azul e sinal de exclamação), “curiosidades” (cor lilás e com sinal de 

interrogação ou “você sabia? ”). As cores iguais para a mesma ação foram pensadas para 

facilitar a assimilação do conteúdo, reforçando ou chamando atenção para o assunto, 

enfatizando ao leitor o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, curiosidades e dicas, 

conforme ilustrado nas figuras a seguir. 

 

Figura 7 - Curiosidades do capítulo 1 da cartilha 

 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson (2020) 

 

A figura a seguir refere-se à padronização de alguns elementos presentes na cartilha 

educativa, denominada “atenção” (cor azul e sinal de exclamação), no capítulo 3. 

 



54 
 
  

Figura 8 - “Atenção” do capítulo 3 da cartilha 

 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson (2020) 

 

7.1.3 Layout e Design 

 

Para a construção da tecnologia educativa determinou-se o tamanho 12 para a fonte 

e o modelo Comic Sans. Ficou estabelecido que os capítulos deveriam iniciar por uma frase 

(pergunta, afirmação ou exclamação) em cor preta, tamanho 14 e em negrito, seguida por uma 

história em quadrinhos com a narração do fato ocorrido. Logo após, viria alguma diagramação 

explicando o texto formativo (de forma fluida e com poucos textos nas figuras). 

Procurou-se finalizar cada capítulo com um pequeno resumo ou um fechamento 

sobre o assunto, a fim de fixar melhor o conteúdo apresentado, como “dicas”, “atenção”, 

“exercícios para refletir” e “você sabia? ”. Além disso, a cada final de capítulo há duas 
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perguntas específicas sobre o tema explanado. Dessa forma, o que estava redigido em itálico na 

primeira versão da cartilha eram as orientações para os profissionais responsáveis pela 

confecção dos desenhos e figuras, a fim de conduzirem a ordem de construção da tecnologia. 

Buscou-se colocar uma figura representativa ao lado de cada texto, de maneira que configurasse 

uma ação, a fim de orientar os diagramadores em relação ao desenvolvimento dos desenhos, de 

modo que fosse sanada qualquer dúvida ou suspeita de dificuldade de entendimento. Sobre o 

tempo de conjugação verbal das “dicas”, foi estabelecido que seriam escritas no modo 

imperativo, a fim de dar ênfase às condutas de autocuidado. Para exemplificar as orientações 

dadas aos diagramadores, foi transcrito a seguir parte da construção do capítulo 3, conforme 

figuras 9 e 10, respectivamente. 

 

Figura 9 - Orientações para a construção da cartilha (pré-avaliação) 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson 
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Figura 10 - Cartilha “Viver com Parkinson” construída após as orientações 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson 
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A cartilha foi desenvolvida e dividida da seguinte maneira: 

− Capa, contendo figuras que representam os assuntos de cada capítulo, com a finalidade de 

ilustrar quais temas serão abordados na cartilha e objetivando atrair os pacientes. 

− Sumário: lista todos os títulos de cada capítulo, buscando envolver o assunto que será 

abordado. 

− Capítulo 1 “Doutor, o que eu tenho? ”. Este capítulo introduz a doença, demonstrando como 

a mesma surge, os principais sinais e sintomas e as suas características clínicas. 

− Capítulo 2 “E agora, vou ficar bom, doutor? ”. No segundo capítulo, o tema abordado 

envolve o tratamento farmacológico e a importância da adesão a essa terapêutica, 

considerando seus benefícios em relação aos sinais e sintomas da doença, além de trazer 

alguns efeitos colaterais que podem surgir a partir dos medicamentos. 

− Capítulo 3 “Professor, como farei exercícios? ”. No terceiro capítulo a abordagem é voltada 

para a realização de exercícios físicos na doença, dando ênfase aos benefícios para ter uma 

melhor qualidade de vida. 

− Capítulo 4 “Doutor, às vezes eu travo e não consigo andar”. O quarto capítulo trata-se de 

um dos principais acometimentos de um paciente portador da Doença de Parkinson, 

desenvolvida ao longo do tempo, conhecido como Freezing ou congelamento de marcha, 

que acontece quando o corpo não responde ao comando emitido pelo cérebro. Uma das 

situações mais comuns é quando o paciente vai iniciar um movimento. 

− Capítulo 5 “Estou tão desanimado, sem esperança de melhorar”. No quinto capítulo são 

discutidas as alterações psicológicas que uma pessoa portadora de Parkinson pode 

desenvolver, como a depressão, tendo em vista que é uma patologia que afeta 

principalmente o sistema motor, desencadeando algumas incapacidades. 

− Capítulo 6 “Eita, eu tenho prisão de ventre! ” No sexto capítulo é apresentado um dos sinais 

e sintomas que pode surgir antes do diagnóstico da doença, a constipação intestinal. Assim, 

são apresentadas algumas alternativas de atenuação, principalmente em relação à 

alimentação, que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. 

− Capítulo 7 “Doutor, dei um chute na minha mulher enquanto dormia. Isso é normal? ”No 

sétimo capítulo são abordados os distúrbios do sono, destacando os três tipos de insônias, 

elencando algumas dicas que podem auxiliar na qualidade do sono. 

− Capítulo 8 “Doutora, tenho dificuldade em colocar as ideias no lugar! ”No oitavo capítulo, 

em relação aos sintomas cognitivos, é muito comum que essas alterações na memória e na 

concentração se desenvolvam ao longo da doença, por ser uma doença neurodegenerativa. 
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− Capítulo 9 “Doutora, há coisas estranhas acontecendo comigo! ” No nono capítulo discute-

se sobre a incontinência urinária, comum em pacientes portadores de Parkinson, 

apresentando-se alguns exercícios que ajudam no fortalecimento da musculatura do 

assoalho pélvico. Além disso, foram abordados os problemas sexuais, que podem ser 

causados por múltiplos fatores, como tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão etc. 

− Capítulo 10 “Caí na hora do banho. Agora, tenho medo de cair! ”No décimo capítulo, em 

relação a esse acontecimento, destaca-se a prevenção de quedas, já que se trata de uma 

situação comum de acontecer em pacientes com Parkinson. Destacam-se, também, algumas 

medidas para reduzir tal risco. 

− Capítulo 11 “Doutora, eu fico tonto quando levanto! ”No décimo primeiro capítulo discute-

se a hipotensão postural, que acontece ao realizar movimentos “bruscos”, impedindo que 

ocorra a circulação completa de sangue pelo corpo. 

− Capítulo 12 “Então, doutora, é possível viver bem com Parkinson? ” No décimo segundo 

capítulo a história é finalizada, enfatizando-se como é possível lidar com a doença, 

mantendo sua saúde biopsicossocial e a qualidade de vida. 

− Personagens Reais: nessa parte são apresentados todos os personagens da cartilha e as 

respectivas pessoas que os inspiraram, sendo eles a equipe multiprofissional e o paciente 

que recebe acompanhamento do ambulatório de geriatria e da neurologia. 

− Créditos: corresponde a toda a equipe responsável pela construção da cartilha, dentre as 

áreas de medicina, geriatria, neurologia, psicologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, 

educação física e farmácia, envolvendo diversas áreas da saúde a fim de desenvolver a 

multidisciplinaridade. 

− Coordenação:  apresenta o responsável pela organização dos encontros de discussão para 

aprofundamento do tema sobre Parkinson e pela construção da cartilha a partir do 

embasamento teórico. 

− Produção: apresenta os responsáveis por construir a cartilha a partir das orientações 

sugeridas pelo grupo responsável pelo conteúdo e as ideias principais da cartilha. 

 

7.2 Avaliação preliminar de conteúdo e aparência da cartilha educativa com os 

especialistas 

 

Após a cartilha educativa ter sido finalizada, foi apresentada para a análise de 

conteúdo e aparência por parte dos especialistas. Desse modo, a avaliação de conteúdo pode ser 

determinada como a verificação da relevância dos itens propostos pelo material em estudo e 
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sua representatividade em relação aos objetivos propostos (POLIT; BECK, 2011). Na tabela2, 

apresenta-se uma sucinta caracterização dos juízes avaliadores. 

 

Tabela 2 - Resumo da caracterização dos Juízes participantes da pesquisa 

Características  Quantidade Percentual (%) 

Homens 

Mulheres 

14 

29 

32,5% 

67,5% 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

43 

17 

07 

100% 

39,5% 

16% 

Tempo de formação 

1970-1979 

1980-1989 

1990-1999 

2000 ou 2012 

 

1 

10 

08 

24 

 

2,3% 

23,2% 

18,6% 

55,9% 

Experiência na área da 

graduação 

43 100% 

Participação em grupo de 

pesquisa 

41 96% 

Habilidade ou conhecimento 

adquirido pela experiência 

43 100% 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Relacionando aos critérios de Jasper (1994), os 43 juízes atenderam aos requisitos 

estabelecidos na pesquisa. Sendo assim, conforme análise do seu perfil, todos possuíam, no 

mínimo, especialização em suas áreas de formação, sendo que 17 (39,5%) possuíam mestrado 

e 07 (16%) doutorado. Todos os participantes possuíam habilidade ou conhecimento adquirido 

pela experiência, assim como experiência na área da graduação (100%), enquanto 41 

participantes, (96%), já haviam participado de algum grupo de pesquisa. Em relação ao tempo 

de formação, apenas um participante concluiu o curso nos anos 70, demonstrando que o tempo 

mínimo de experiência entre os participantes variou de 08 anos de conclusão até 46 anos de 

conclusão, sendo a maioria com formação dentro dos anos 2000.  

A avaliação de aparência atribui-se de forma subjetiva à ação de validar um 

instrumento, e constitui-se do julgamento quanto à compreensão e à clareza (LOMBIONDO-

WOOD; HABER, 2001). Dessa forma, é imprescindível que os avaliadores sejam especialistas 
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na área de interesse do construto, visto que somente assim serão habilitados para avaliar 

adequadamente a representatividade ou relevância de conteúdo dos itens submetidos 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). A avaliação foi realizada por uma equipe multiprofissional, 

constituída pelos profissionais listados no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Equipe multiprofissional avaliadora da cartilha 

Quantidade Categorias profissionais 

4 (quatro) Assistentes sociais 

1 (um) Design 

3 (três) Educadores físicos 

12 (doze) Enfermeiros 

4 (quatro) Farmacêuticos 

3 (três) Fisioterapeutas 

10 (dez) Médicos 

2 (dois) Nutricionistas 

2 (dois) Psicólogos 

2 (dois) Publicitários 

Total 43 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

De acordo com Fehring (1986), é recomendada uma amostra composta por 25 a 50 

especialistas, o que justifica o número de especialistas convidados a participarem da construção 

da cartilha. Por fim, após a avaliação dos resultados foi possível perceber que a área que mais 

se destacou foi a enfermagem. 

Portanto, destaca-se que, conforme a tabela 3, de todas as categorias participantes, 

17 profissionais de enfermagem se colocaram neutros ou discordantes e apenas um profissional 

da medicina apresentou neutralidade em relação a avaliação da cartilha. De modo geral, essa 

diferença propõe que, apesar de ser uma tecnologia que envolve uma equipe multiprofissional, 

a enfermagem é a profissão que se encontra presente nos cuidados ao paciente e na realização 

de orientações que visam o autocuidado, sendo um dos objetivos da cartilha. 
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Tabela 3 - Pontuação geral das categorias de profissionais 

  n Áreas 

Discordo 

Totalmente

(1) 

Discordo 

(2) 

Neutro 

(3) 

Concordo 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Total 

Respostas 

4 Assis. Social 0 2 3 67 80 152 

1 Design 0 0 3 5 30   38 

3 Ed. Física 0 0 3 80 31 114 

12 Enfermagem 0 3 14 171 268 456 

4 Farmácia 0 0 0 24 128 152 

3 Fisioterapia  0 0 0 45 69 114 

10 Medicina 0 0 1 60 319 380 

2 Nutrição 0 0 6 14 56   76 

2 Psicologia 0 0 5 10 61   76 

2 Publicidade 0 0 0 7 69   76 

43 Total Respostas 0 5      35 483     1111     1634 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

Nesse sentido, de acordo com Brunner e Suddarth (2009), durante a evolução da 

doença de Parkinson, o enfermeiro é o responsável por proporcionar ao paciente apoio, 

instrução e monitoramento dos cuidados. Além disso, acrescentam que, em relação aos 

cuidados domiciliares, o enfermeiro enfatiza tanto para o paciente quanto para os membros da 

família a relevância de envolver a promoção da saúde, considerando a avaliação quanto às 

necessidades de adaptação e segurança e à adesão ao plano de cuidados. Na tabela seguinte, 

apresenta-se o formulário de avaliação da cartilha pelos juízes, conforme anexo “B” desta 

pesquisa. Com todas as respostas preenchidas, das 38 sentenças analisadas das 8 (oito) 

dimensões do formulário quais sejam:  objetivos, conteúdo, linguagem, relevância, ilustrações, 

layout, motivação e cultura. 
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Tabela 4 - Avaliação da cartilha pelos Juízes conforme formulário 

 

DIMENSÕESE SENTENÇAS DO FORMULÁRIO 
1 2 3 4 5 

1-  OBJETIVOS: Refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 

utilização da cartilha educativa.  
          

1.1. Os objetivos são coerentes com as necessidades dos pacientes portadores da doença de 

Parkinson? 
0 0 0 16 27 

1.2 A cartilha auxilia no autocuidado do paciente? 0 0 0 12 31 

1.3 A cartilha é capaz de promover reflexão sobre os cuidados necessários que os 

cuidadores  devem ter com os pacientes? 
0 0 0 13 30 

1.4 A cartilha promove mudança de comportamento e atitude? 0 0 1 12 30 

1.5 A cartilha pode circular no meio científico da área de neurologia e geriatria? 
0 0 1 10 32 

TOTAL 0 0 2 63 150 

2- CONTEÚDO: Refere-se às informações abordadas na cartilha educativa            

2.1 A cartilha educativa é apropriada para orientação dos pacientes quanto aos cuidados 

com a alimentação? 
0 0 2 13 28 

2.2 A cartilha esclarece dúvidas sobre os cuidados em relação a tomada de medicação? 
0 0 0 18 25 

2.3 A cartilha ressalta a importância do exercício físico ? 0 0 0 14 29 

2.4 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetiva ? 0 0 4 11 28 

2.5 As informações apresentadas estão cientificamente corretas ? 0 0 0 16 27 

2.6 Os conteúdos são variados e suficientes para atingir os objetivos da cartilha ? 
0 0 1 16 26 

2.7 Existe uma sequência lógica do conteúdo proposto? 0 0 3 14 26 

2.8 A divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes ? 0 0 4 15 24 

2.9 As ideias chaves (trechos em destaques) são pontos importantes e merecem destaque ? 
0 0 2 15 26 

TOTAL 0 0 16 132 239 

3- LINGUAGEM: Refere-se à característica linguística, compreensão e estilo da 

redação e dos conceitos abordados na cartilha educativa apresentada.  

          

3.1 As informações apresentadas são claras e compreensíveis ao se levar em consideração 

o nível de experiência do público-alvo?(cuidadores e pacientes do SUS) 

0 0 1 14 28 

3.2 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do público-alvo 

?(cuidadores e pacientes do SUS) 
0 0 2 18 23 

3.3 As informações estão bem estruturadas em concordância a ortografia ? 0 0 1 16 26 

3.4 A escrita utilizada é atrativa? 0 0 0 14 29 

TOTAL 0 0 4 62 106 

4- RELEVÂNCIA: Refere-se às características que avaliam o grau de significação da 

cartilha educativa apresentada  
          

4.1 Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados durante as consultas ? 
0 0 0 8 35 

continua 
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Tabela 4 – Avaliação da cartilha pelos Juízes conforme Formulário (continuação) 

4.2 O material permite a transferência e generalizações do aprendizado a diferentes 

contextos ?(hospitalar e domiciliar) 
0 0 1 14 28 

4.3 A cartilha propõe ao aprendiz adquirir conhecimentos para realizar o autocuidado ? 

 

0 

 

0 
0 13 30 

DIMENSÕESE SENTENÇAS DO FORMULÁRIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4- RELEVÂNCIA: Refere-se às características que avaliam o grau de significação da 

cartilha educativa apresentada 

     

4.4 A cartilha aborda os assuntos necessários para o paciente com doença de Parkinson ? 
0 0 1 10 32 

4.5 A cartilha está adequada para ser usada por qualquer profissional da área da saúde ? 
0 0 1 12 30 

4.6 A cartilha está adequada e pode ser usada como educação em saúde ? 0 0 0 13 30 

TOTAL 0 0 3 70 185 

5- ILUSTRAÇÕES: Refere-se ao uso de ilustrações na cartilha educativa            

5.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do material ? 0 0 0 11 32 

5.2 As ilustrações estão expressivas e de fácil entendimento? 0 0 1 7 35 

5.3 O número de ilustrações está suficiente.  0 0 0 9 34 

5.4 As legendas das ilustrações estão adequadas e auxilia o leitor a compreender a 

imagem.  
0 0 0 8 35 

TOTAL 0 0 1 35 136 

6- LAYOUT: Refere-se ao formato da apresentação da cartilha ao leitor de forma 

que desperte interesse para leitura.  
          

6.1 A apresentação da cartilha está atrativa e bem organizada? 0 0 0 12 31 

6.2 O conteúdo está apresentado com letra em tamanho e fonte adequados? 0 0 2 13 28 

6.3 O tipo de letra utilizado facilita a leitura do material ? 0 1 2 9 31 

6.4 As cores dos textos são adequadas e facilitam a leitura? 0 0 0 11 32 

6.5 A disposição do texto está adequada? 0 0 0 12 31 

6.6 O papel da impressão do material está apropriado ? 0 0 0 14 29 

6.7 O número de páginas está adequado? 0 3 3 16 21 

TOTAL 0 4 7 87 203 

7- MOTIVAÇÃO: Refere-se à motivação para a leitura da cartilha educativa.           

7.1 O conteúdo desperta interesse para a leitura? 0 0 0 10 33 

7.2 O conteúdo está motivador e incentiva o leitor a prosseguir a leitura? 0 1 1 9 32 

TOTAL 0 1 1 19 65 

8- CULTURA: Refere-se a adequação da cultura do público-alvo da cartilha 

educativa apresentada.  
          

8.1 O material está apropriado ao nível sociocultural do público-alvo proposto ? 0 0 1 15 27 

TOTAL 0 0 1 15 27 

TOTAL GERAL 0 5 35 483 1111 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

De acordo com a Tabela 4, os especialistas tiveram tendência concordante com a 

cartilha educativa apresentada. Ao analisar os itens, nenhuma resposta (0,0%) à alternativa 
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“discordo totalmente”, cinco (0,3%) respostas discordantes, 35 (2,1%) respostas neutras, 483 

(29,5%) “concordam” e 1.111 (67,9%) “concordam totalmente”. Ao somar o total de 

“concordantes” e “concordantes totalmente”, têm-se 97,4% de concordância entre as respostas 

no processo de avaliação de aparência por especialistas. Desse modo, a cartilha foi avaliada 

com IVC total de 0,98 ou 98%. Conforme explicação a seguir.  

98,0
1634

1111488

respostas de  totalNúmero

"5" e "4" respostas de Número
IVC =

+
==  

A avaliação em relação ao objetivo apresentou que 99% dos profissionais 

concordaram ou concordaram totalmente com o objetivo da cartilha em orientar para o 

autoconhecimento e promover a educação e saúde. Na avaliação de conteúdo, 95% dos juízes 

concordaram com a teoria apresentada na cartilha, de acordo com cada especialidade retratada 

e suas orientações, abordando o ser biopsicosociocultural. No julgamento da linguagem, 97% 

dos profissionais acataram a ideia da abordagem escrita da cartilha, de modo que fosse 

compreensível para o público-alvo, a fim de incluir toda a população portadora da DP. De 

acordo com Oliveira; Fernandes; Sawada (2008), a literatura reforça a importância da língua 

portuguesa para a área da saúde, visto que os profissionais envolvidos são responsáveis pelo 

cuidado especializado, sendo assim, devem ser adequados com a língua portuguesa falada e 

escrita. 

Na análise da relevância, 98% dos avaliadores aprovaram a importância da cartilha 

para a promoção do autocuidado e realização da educação em saúde aos pacientes portadores 

da doença de Parkinson. No parecer das ilustrações, 99% dos profissionais aprovaram, 

considerando a apresentação clara de todo o contexto da história e das respectivas ações para 

uma melhor compreensão. Segundo Freitas etal (2014), as ilustrações contribuem para uma 

melhor interpretação, principalmente quando se busca retratar o cotidiano de suas mensagens 

(FREITAS et al., 2014). 

 Na apreciação do layout, 96% dos avaliadores ficaram satisfeitos com a formatação 

da cartilha e a forma com que os conteúdos, imagens e textos foram distribuídos, deixando as 

informações mais compreensíveis e claras. Consoante Gonçales; Barbieri; Gabrielloni, (2008), 

materiais educativos com desenhos suaves são proveitosos para abordar temas sérios. Dessa 

forma, cores atrativas despertam a atenção do leitor e auxiliam para o principal objetivo da 

construção, que é a disseminação das informações. Em contrapartida, no subitem que indica o 

número de páginas da cartilha, no layout, os profissionais mais demonstraram insatisfação, pois 
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04 relataram que o número de páginas não estava adequado e 07 ficaram neutros. Sendo assim, 

para o subitem 6.7, o número de discordantes e neutros chegou a 11, o que equivale a 0.86 ou 

86%.  

Porém, este foi o subitem com o menor valor geral da cartilha e, mesmo assim, 

segundo a literatura, corresponde a um valor maior que o mínimo estabelecido, que é de 0,78, 

conforme literatura proposta por Norwood (2006). Com relação à variação de cada item nas 

dimensões do instrumento, temos então a avaliação variando do menor índice (0,86) até o maior 

(1,0), sendo este último da maioria dos itens. Na consideração sobre motivação e cultura, 97% 

dos juízes aprovaram ambos os tópicos, tendo em vista a forma que o conteúdo foi abordado, 

de modo que representa uma dinâmica atraente à atenção do leitor, além de envolver a 

abordagem sociocultural, respeitando suas individualidades. 

Enfatiza-se que a participação de especialistas, tanto em conteúdo como em 

conhecimentos metodológicos sobre o desenvolvimento de materiais educativos impressos, 

permite que a tecnologia em desenvolvimento preencha suas lacunas a partir das especificidades 

do conhecimento de cada profissional, proporcionando a abrangência em todo o processo de 

construção da cartilha e assim, colaborando para um bom percentual da validade de aparência 

(REBERTE; HOGA; GOMES, 2012). Vale ressaltar que os especialistas selecionados 

concordaram em participar do estudo por meio da assinatura do TCLE (APÊNDICE C). No 

quadro 4 são apresentadas as críticas, elogios e sugestões dos juízes avaliadores. 

  



66 
 
  

Quadro 4 - Críticas/Sugestões dos Juízes 

Área Dimensões Críticas/Sugestões 

 

Alterações 

 

Objetivos - Neste projeto senti a falta do 

profissional de Serviço Social, para ele 

desenvolver no projeto, alguns direitos 

garantidos por lei. 1º A política 

nacional do idoso.2º Estatuto do idoso. 

3º A lei 3000466/2017 que garante ao 

idoso de mais de 80 anos preferência no 

atendimento em relação aos demais 

idosos. 

 

- Não foi possível 

acatar a sugestão, 

pois a cartilha é 

voltada para a 

educação em saúde, 

porém é uma 

excelente sugestão 

para a construção de 

uma próxima 

cartilha. 

 

Área Dimensões Críticas/Sugestões Alterações 

 Conteúdo - Deve ser feita uma revisão e enxugar 

mais a cartilha. 

 

- Foi possível acatar 

parcialmente a 

sugestão. Buscou-

se abordar todo o 

tema e as figuras 

aumentam o volume 

do material. 

Layout - Está muito volumosa a cartilha; 

- Apesar do conteúdo apresentar-se 

imensamente adequado, o número de 

páginas tornou a leitura fatigante. 

- Idem 

 Motivação - O conteúdo é motivador, mas o número 

de páginas não estimula a leitura de 

modo aprazível. 

- Idem 

Design 

Sem Alterações 

Educação 

Física 

Sem Alterações 

 

continua 
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Quadro 4 – Críticas/Sugestões dos Juízes (continuação) 

Enfermagem 

Objetivos 

 

 

- Acredito que esse material educativo 

deva melhorar o conhecimento e as 

dúvidas serem minimizadas ou 

suprimidas; 

- A cartilha abordou os principais 

problemas que afetam os portadores de 

Parkinson, de maneira simples, que 

proporciona o entendimento. Sugiro 

rever o nome cartilha, pelo tamanho e 

extenso conteúdo que tem; 

- Estender o material a outras 

patologias 

Sim, desenvolveu-

se no conteúdo da 

cartilha, uma 

linguagem popular 

e abordou-se a 

maior parte do 

tema. 

 

Área Dimensões Críticas/Sugestões Alterações 

Enfermagem 

Layout - No contexto geral está acessível, mas 

acredito que deveriam "enxugar" mais 

alguns comentários; 

- Acredito que pelo tamanho do 

material pode causar cansaço no leitor 

e não despertar para que chegue até o 

final da leitura; 

- A disposição das gravuras, textos e 

qualidade do material deveriam ser 

mais racionalizados, para diminuir 

custos e favorecer o acesso ao material; 

- Em algumas páginas seria mais 

adequada aumentar um pouco as letras 

devido ao comprometimento visual da 

maioria das idosas; 

- adequada, porém sugiro um número 

menor de páginas. 

Foi possível acatar 

a sugestão, 

diminuiu-se  no 

que foi possível, no 

entanto, as figuras 

aumentam o 

volume do 

material. 

continua 
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Quadro 4 – Críticas/Sugestões dos Juízes (continuação) 

 Motivação - Para o cuidador e/ou familiar, com a 

cognição efetiva está bom, no entanto, 

para o paciente com a cognição 

diminuída a quantidade de páginas 

escritas estão extensas, poderia ter mais 

ilustrações; 

- Ver a possibilidade de dividir o 

material e quem sabe fazer 03 a 04 

cartilhas; 

- Material poderia ser um pouco mais 

conciso, facilitaria para pacientes que 

não gostam ou tem dificuldade em ler; 

-  Conteúdo motivador e muito 

interessante, me despertou de modo 

particular; 

- A cartilha apresenta-se um pouco 

extensa, seria mais atrativo se 

reduzisse. 

Foi possível acatar 

a sugestão, 

aumentou-se o 

número de 

ilustrações.  No 

entanto, isso 

aumentou também 

o volume da 

cartilha. 

Cultura - Poderia ter mais ilustrações; 

- Linguagem de fácil entendimento; 

- Bem adequado. 

 

Farmácia Sem Alterações 

Área Dimensões Críticas/Sugestões Alterações 

Fisioterapia 

Objetivos - Acredito que a cartilha traz resultados 

muito positivos, mas depende do nível 

sociocultural do cuidador e paciente. 

 

Conteúdo - Acho interessante a cartilha para ser 

usada nas Unidades de Atenção Básica-

promoção de saúde. 

É possível 

Layout - Acho que poderia ser adaptado ao 

braile. 

Possivelmente  

Medicina 

Objetivos - Está ótimo.  

Conteúdo - A cartilha especifica cuidados com 

tomada da medicação, contudo as 

informações de interação com 

alimentação é um problema específico 

da medicação Levodopa; 

- Lembrar que a liberação para o 

exercício merece avaliação,  sobretudo 

por se tratar idosos. 

Foi possível acatar 

a sugestão.  

Revisou-se o 

capítulo e foram 

feitas 

modificações.  

Linguagem - Na cartilha é utilizado o termo 

cognição, que parece um termo de 

pouco conhecimento da população em 

geral.  

Foi realizada 

substituição de 

expressões 

Relevância - Está ótimo!  
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continua 

Quadro 4 – Críticas/Sugestões dos Juízes (continuação) 

 Ilustrações - Estão ótimas!  

Layout - Está ótimo! 

- Continuo a observar que ela está um 

pouco extensa. 

 

 Motivação - Ótimo!  
 Cultura - Ótimo/Deveriam incluir a foto e ícone 

do geriatra, figura importante no 

acompanhamento clínico do paciente. 

Foi possível acatar 

a essa sugestão. 

Conforme figura 

abaixo. (fig.11) 

Nutrição 
Relevância - Sugiro aumentar tamanho da fonte. Foi possível acatar 

a essa sugestão.  

 

Layout - Retirar símbolo do “Mcdonalds” na 

página 46. 

Foi possível acatar 

a essa sugestão. 

(fig. 12)  

Psicólogo Sem Alterações 

Publicidade Layout - Em caso de publicação, sugiro uma ilustração dos 

quadrinhos mais elaborada. 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Conforme observa-se no quadro 4, a maioria dos comentários representaram 

elogios, porém, é importante, durante o processo de avaliação de um instrumento de ensino, 

saber reconhecer as principais críticas e limitações. Então, diante das sugestões e contribuições 

dos juízes especialistas explanadas no quadro 4, dentro do processo de avaliação, a cartilha 

precisou passar por alguns ajustes, a fim de torná-la mais eficaz no suprimento das informações 

necessárias ao público-alvo.  

As principais observações negativas, contudo, estavam relacionadas ao tamanho da 

cartilha, citada por dois profissionais da categoria dos assistentes sociais, três da categoria dos 

enfermeiros e um da categoria dos médicos.  Tais críticas pontuam como uma das limitações 

deste estudo, uma vez que buscou-se abordar a maior parte do tema sobre a doença e, como as 

ilustrações e as letras foram feitas para o bom entendimento do público idoso, que geralmente 

necessitam de cuidados específicos para suprir possíveis deficiências visuais, utilizou-se letras 

de maior tamanho e figuras expressivas. Logo, a cartilha transpareceu ser volumosa.  

As figuras 11, 12 e 13 demonstram as mudanças nas ilustrações e conteúdos 

propostos pelos juízes. A figura 11 refere-se à explicação de termos técnicos, acatado após a 
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opinião de um enfermeiro, em relação à dimensão “cultura”, onde ele pontua que “poderiam 

ser usados termos mais acessíveis e não técnicos” 

Figura 11 - Explicação de termos técnicos 

 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson 

Na figura 12, ilustra-se a inserção do profissional de geriatria, na figura da Dra. 

Danielle. A ilustração e questão refere-se à explicação da categoria da medicina em relação à 

dimensão da cultura, onde ele acrescenta: “Deveriam incluir a foto e ícone do Geriatra, figura 

importante no acompanhamento clínico do paciente”. Contudo, outros profissionais foram 

incluídos, como o profissional de Educação Física (Professor Samuel) e o fisioterapeuta (Dr. 

Eduardo).  Vide apêndices, onde encontra-se a versão inicial e final do material educativo. 
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Figura 12 - Inserção do geriatra na cartilha (Dra. Danielle) 

 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson 

Na figura 13 destaca-se a correção do símbolo que figurava na embalagem do 

saquinho de batatas da ilustração, que se refere à explicação dada à categoria da nutrição. Essa 

correção também já constava nas retificações normais da cartilha com os ilustradores 

responsáveis desenho. Em relação à dimensão do layout, onde procedeu-se à seguinte correção 

sugerida: “Retirar símbolo do “Mcdonalds” na página 46”. 
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Figura 13 - Símbolo comercial retirado da embalagem da batata frita 

 

Fonte: Cartilha Educativa Viver com Parkinson 

As sugestões para alterações nos textos e figuras foram acatadas quando possíveis, 

desde que não alterassem o sentido da cartilha e, consequentemente, desta pesquisa.  Houve 

substituições de textos, algumas expressões foram adequadas, algumas figuras precisaram ser 

substituídas, houve acréscimo de informações, novos personagens foram adicionados, assim 

como houve revisão gramatical, tudo com o intuito de fornecer mais clareza e acessibilidade 

aos usuários. Considera-se que no processo de formulação da comunicação escrita, as palavras 

devem estar mais adequadas ao nível educacional e cultural do público-alvo. Assim, na seção 

“apêndices” desta pesquisa encontra-se a versão inicial da cartilha.  

Portanto, objetivou-se informar, de maneira lúdica, algumas palavras de difícil 

entendimento, que foram reescritas, outras substituídas por imagens, acrescentando clareza, 

expressividade, interação e contextualização. Assim, em termos de formato e estética da 

cartilha, foi valorosa a avaliação dos profissionais de outras áreas, que perceberam no material 

questões específicas de suas competências, ampliando assim a adequação do material de ensino.  

7.3 Avaliação preliminar da cartilha com os pacientes por “Roda de Conversa”: 

necessidade de conhecimento e percepção do autocuidado 

 

A avaliação preliminar da cartilha educativa para pacientes portadores da doença 

de Parkinson se deu por meio da leitura da tecnologia na íntegra, exibida em um retroprojetor, 

a fim de apresentar ao público-alvo todo o contexto da história, envolvendo personagens, falas, 

expressões e ilustrações. Esse momento propunha aos participantes que o instrumento 

apresentado fosse avaliado, com a finalidade de adaptar a tecnologia de modo que pacientes 

aderissem ao material didático. O quadro 5 apresenta alguns comentários feitos pelos pacientes 
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participantes da pesquisa, conforme formulário de avaliação da cartilha pelos mesmos, vide 

apêndice “G”. 

 

Quadro 5 - Sugestões/Críticas da cartilha pelos pacientes 

Objetivos Organização Linguagem Aparência Motivação 

- Nos faz entender melhor a 

conviver com a doença, a 

reagir a determinadas 

situações adversas da 

própria doença e por ser 

cristão, como esta doença 

afeta nosso lado mental, 

acredito que deus tenha 

mais misericórdia; 

- Um documento de 

fundamental importância 

para o conhecimento 

familiar. 

- Lendo a cartilha parece 

que 100% de quem tem 

Parkinson, 

- Tem prisão de ventre e 

isso não aconteceu comigo.  

- Gostaria de ter o material 

para entender melhor a 

doença; 

- Descobri assuntos novos. 

Achei muito importante; 

- Sim, é uma grande ajuda 

para os pacientes. 

- Foi muito útil 

para mim, 

adquiri 

conhecimentos 

novos; 

- Uma ótima 

linguagem, bem 

explicado e de 

fácil 

compreensão; 

- um pouco 

longa. 

- Uma ótima 

linguagem, 

bem 

explicado e 

de fácil 

compreensã

o; 

- acessível. 

- Ilustrações 

fáceis de 

entender e 

linguagem 

fácil de 

compreender; 

-simples, 

esclarecedoras, 

enfim 

compreensível 

- Seria 

interessante 

se fosse 

confecciona

do e 

distribuído 

para os 

pacientes; 

- Desperta o 

nosso 

interesse 

para saber 

mais sobre a 

doença; 

- Excelente.  

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

A “Roda de Conversa” permitiu a apresentação da cartilha educativa e, durante a 

explanação, o esclarecimento de algumas dúvidas e discussão sobre a doença de Parkinson, 

possibilitando a troca de conhecimentos mútuos através dos depoimentos realizados pelos 

participantes. Essa designação não só mensura as diversas perspectivas da “Roda de Conversa”, 

como exprime uma característica de construção de um momento de diálogo e escuta por todos 

os que ali se manifestam, estabelecendo-se um mecanismo de assimilação dos processos de 

construção de uma determinada realidade, por um grupo individual. Assim, como é enfatizado 

por Gatti (2005), essa técnica possibilita a compressão das etapas de construção da realidade 

por grupos sociais específicos, entendendo as ações diárias, reações a situações e condutas, 

sendo uma forma relevante para conhecer as representações, concepções, crenças, costumes, 

estima, preconceitos, linguagens e simbologias com predomínio, ao tratar determinada situação 
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por pessoas que partilham algumas semelhanças, importantes para o estudo da problemática em 

vista. 

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou que os participantes tivessem 

acesso a informações novas, além de promover a autorreflexão e o autoconhecimento em 

relação à doença de Parkinson e às principais medidas de autocuidado. Buscou-se realizar esse 

momento para que, a partir da discussão realizada, os pacientes pudessem avaliar a organização 

da cartilha quanto ao objetivo, organização, linguagem, aparência e motivação. Para a avaliação 

clínica, 15 pacientes participaram da “Roda de Conversa”, captadas do Hospital Universitário 

Walter Cantídio, especificamente dos ambulatórios de geriatria e neurologia. Na tabela 5 são 

apresentadas as características sociodemográficas dos pacientes portadores da DP (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes 

Características  Quantidade Percentual (%) 

Faixa etária   

50-59 anos 5 33,3% 

60-69 anos 5 33,3% 

70 anos ou mais 5 33,3% 

Sexo   

Feminino 8 53,3% 

Masculino 7 46,6% 

Procedência   

Capital 6 40% 

Região Metropolitana 5 33,3% 

Interior 4 26,6% 

Continua 

 

 

 

Tabela 5 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes (continuação) 

Características  Quantidade Percentual (%) 
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Estado Civil   

Solteiro(a) 2 13,3% 

Casado(a) 10 66,6% 

Divorciado(a) 1 6,6% 

Viúvo (a) 2 13,3% 

Escolaridade   

Ensino Fundamental 10 66,6% 

Ensino Médio Completo 4 26,6% 

Ensino Superior 1 6,6% 

Renda familiar (em 

salários mínimos) 
  

1-2 salários 10 66,6% 

3-4 salário 2 13,3% 

5-6 salários 2 13,3% 

7 ou mais 1 6,6% 

 Características  Quantidade Percentual (%) 

Religião   

Não possui religião 1 6,6% 

Católica 11 73,3% 

Evangélica 3 20% 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Avaliando de forma geral a caracterização dos participantes, a média de idade 

variou de 50 -70 anos, trazendo dados de pacientes que se encontram na transição para a faixa 

etária idosa. Portanto, considera-se que uma das principais características do Parkinson é o 

acometimento de pessoas com idade mais avançada.  

Segundo a Organização das Nações Unidas (2014), em média 1% da população 

mundial é diagnosticada com a Doença de Parkinson, além de apresentar uma prevalência 

aproximada de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes. Cerca de 10 milhões de pessoas no 
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mundo possuem a doença, todavia, no Brasil não há muitos estudos estatísticos sobre o tema, 

porém estima-se que 200 mil pessoas são acometidas pela doença. No ano de 2011, a incidência 

no Brasil foi em torno de 3% e a prevalência de 3,3% em pacientes com idade igual ou maior 

que 64 anos, 8,5% para pessoas entre 80 e 85 anos, e para quem tem mais de 85 anos esse 

estimativa superou os 14,3%, sendo que 36 mil casos novos surgem por ano no país 

(PETERNELLA; MARCON, 2009; SOUZA et al., 2011). 

A maioria (53,3%) era do sexo feminino e (40%) dos pesquisados residiam, 

principalmente, na capital.  Em relação ao estado civil, a maioria (66,6%) dos pacientes, eram 

casados, possuíam apoio dos seus cônjuges e filhos. Quanto ao nível de escolaridade, a maior 

parte do público-alvo (66,6%) tinha somente o ensino fundamental, trazendo assim a 

importância da acessibilidade da cartilha educativa a esse público, tendo em vista ser o maior 

número de pacientes com esse perfil. Dessa forma, tendo em vista a baixa escolaridade, a renda 

familiar reflete esse dado, onde 66,6% dos pacientes recebem de 1-2 salários mínimos. 

Acredita-se que, ao construir um material acessível ao público alvo, este também possa ser 

compreendido por toda a população, independente do grau de instrução, tornando-o então mais 

fidedigna, também, à cultura dos pacientes. Em relação à religião, a maioria (73,3%) se 

declararam como católicos, considerando-se ser a doutrina mais seguida no Brasil. 

Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2007), a desigualdade 

de renda é uma particularidade da população brasileira e não seria diferente entre os idosos, que 

se encontram em uma situação ainda pior. No Brasil, mesmo que 34,3% dos idosos tivessem 

renda mensal familiar per capita de até um salário mínimo, 12,4% eram sustentados com até 

meio salário mínimo, o que os caracterizava como absolutamente pobres. 

A partir da avaliação realizada pelos pacientes, percebe-se que o material obteve 

uma considerável aceitabilidade, considerando que destacaram comentários positivos em 

relação à tecnologia criada, de modo que os auxiliassem. Dessa forma, compreende-se a 

necessidade dessa população em ter acesso a informações que estimulem a realização do 

autoconhecimento, do autocuidado e da educação em saúde. Na tabela 6 apresenta-se o 

formulário de avaliação da cartilha pelos pacientes, conforme apêndice “F” desta pesquisa, 

contendo todas as respostas das 27 sentenças analisadas dentre as 5 (cinco) dimensões do 

formulário (objetivos, organização, linguagem, aparência e motivação). 

 

Tabela 6 – Formulário de avaliação da cartilha pelos pacientes 

DIMENSÕES E SENTENÇAS 1 2 3 4 5 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2526-89102019000200331#B033
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2526-89102019000200331#B036
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1- OBJETIVOS: Refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 

com a utilização da cartilha educativa.       

1.1 É capaz de promover reflexão sobre o  autocuidado necessário    2 13 

2- ORGANIZAÇÃO: Refere-se forma de apresentar as orientações. Isso 

inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência 

e formatação      
2.1 A capa da cartilha educativa está atraente e relaciona-se  com o  conteúdo do 

material    1 14 

2.2 O tamanho do título e dos conteúdos nos tópicos está adequado    1 14 

2.3 Os tópicos apresentam uma sequência lógica    1 14 

2.4 Há coerência entre as informações da capa, apresentação, sumário e conteúdo 

da cartilha    1 14 

2.5 O papel do material está apropriado    1 14 

2.6 O número de páginas está adequado    2 13 

2.7 Os temas retratam aspectos-chave importante.    1 14 

3- LINGUAGEM: Refere-se à característica linguística, compreensão e estilo 

da redação e dos conceitos abordados na cartilha educativa apresentada.       

3.1 A escrita está em estilo adequado    1 14 

3.2 O texto é vívido e interessante. O tom é amigável   1 1 13 

3.3 O vocabulário é acessível    1 14 

3.4 Todos os conceitos importantes são abordados de forma clara e objetiva    1 14 

3.5 Há associação entre o tema de cada sessão e o texto correspondente    2 13 

3.6 O texto está claro    2 13 

4- APARÊNCIA: Refere-se à característica que avalia o grau de significação 

da cartilha educativa apresentada.      

4.1 As ilustrações são simples    1 14 

4.2 As páginas ou sessões parecem organizadas    1 14 

4.3 O número de figuras é suficiente    1 14 

4.4 As figuras correspondem aos conteúdos ilustrados    1 14 

4.5 As figuras são autoexplicativas.    1 14 

4.6 As figuras são provocadoras de perguntas sobre a temática       1 14 

5- MOTIVAÇÃO: Refere-se à capacidade do material em causar algum 

impacto, motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do 

material educativo apresentado.      

5.1 A cartilha é apropriada para a sua idade, sexo e cultura    1 14 

5.2 A cartilha apresenta lógica    1 14 

5.3 A cartilha desperta interesse e curiosidade    1 14 

5.4 A cartilha aborda os assuntos necessários para os pacientes.     1 14 

5.5 As informações contidas na cartilha são importantes    1 14 

5.6 A cartilha propõe adquirir conhecimentos novos    1 14 

5.7 A interação é convidativa  pelo texto    1 14 

TOTAL 0 0 1 31 373 

IVC DA CARTILHA - GRUPO PACIENTES  = 0,998 
 

    
Fonte: Elaborado pela própria autora 
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Considerando a categoria “Objetivo” 2 (13,3%) demonstraram-se como 

“concordantes” e 13 (86,6%) dos itens como “concordantes totalmente”. Os resultados 

demonstram aceitação dos pacientes quanto aos propósitos, que se deseja atingir com a 

utilização da cartilha educativa, sendo 100% das respostas concordantes na categoria descrita. 

Na categoria “Organização”, 8 (7,6%) das respostas foram “concordantes”, 97 (92,3%), 

“concordantes totalmente”, assim 100% das respostas foram concordantes quanto à forma de 

apresentação das orientações na cartilha.  

Os itens que se referem à “Linguagem” obtiveram uma (1,1%) resposta neutra, 7 

(7,8%) das respostas foram “concordantes” e 81 (91%) “concordantes totalmente”, resultando 

em um índice de concordância de 98,8% das respostas entre os pacientes. Assim, pode-se 

afirmar que o público conseguiu compreender a linguagem descrita na cartilha educativa. De 

acordo com Torres et al. (2009) a adaptação da linguagem científica para a linguagem mais 

acessível ao público-alvo junto a seleção das imagens que irão complementar as descrições do 

material educativo impresso pode apresentar duas ideias, podendo facilitar ou dificultar a 

compreensão da mensagem principal.   

Como desvantagem destaca-se a linguagem técnica-prescritiva, a qual privilegia 

somente o saber biomédico e restringe o conhecimento apenas a quem tem o conhecimento 

intelectual no processo comunicativo, em que até as imagens dificultam o entendimento por 

parte do receptor (SANTOS; MONTEIRO; RIBEIRO, 2010). Como facilitador tem-se o 

processo de avaliação por parte do público que vai utilizar material educativo, sendo assim, 

uma etapa na qual se avalia o que realmente está faltando ou que não foi compreendido. Desse 

modo, busca-se validar junto ao público-alvo as informações oferecidas, bem como o processo 

de comunicação, a fim de evitar desconexão no texto do material educativo que implique na 

dificuldade do entendimento (SALLES; CASTRO, 2010).   

Em “aparência” seis (6,6%) das respostas afirmaram-se como “concordantes” e 84 

(93,3%) como “concordantes totalmente”, ou seja, 100% de concordância. O bom resultado 

demonstrou que a aparência geral da cartilha foi aceita pelos pacientes. A semelhança ao 

percentual de concordância maior que 80%, segundo um estudo, evidenciou 89,5% de aceitação 

com o público-alvo diante das ilustrações com características claras e acessíveis de um álbum 

seriado para auto eficácia em amamentar (RODRIGUES et al., 2013). Já, outro estudo obteve 

94,9% de aceitação quanto a aparência de um material educativo para a orientação de cirurgia 

ortognática (SOUSA, 2011). Dessa forma, um percentual satisfatório após aplicação da 

tecnologia com o público-alvo confere confiança para o leitor seguir as demonstrações nas 

figuras. 
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Quanto à categoria “Motivação”, sete (6,6%) das respostas foram “concordantes” e 

98 (93,3%) “concordantes totalmente”. O alto índice de aceitação demonstrou que os pacientes 

tiveram interesse em manter a leitura do material até o final.  Segundo Barros (2015), um estudo 

que validou uma cartilha educativa para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica recebeu 

uma proporção superior a 85% relacionado à categoria motivação. Ou seja, os pacientes 

concederam que o material apresentava um tema relevante para a realidade e consequentemente 

contribuiu para adquirir interesse pela leitura, assim como ter acesso a novos conhecimentos. 

Dessa forma, mudanças de comportamento podem ser resultado do acesso à 

informação sendo comunicada de forma eficiente, aceita e aplicada, proporcionando motivação 

para o público-alvo ter um autoconhecimento da sua saúde e contribuir para acabar com as 

barreiras que prejudicam o autocuidado (BASTABLE, 2010).  Contudo, ao serem analisados 

os itens da escala total com todas as categorias, foram obtidos 1 (0,1%) como “discordo”, 31 

(3,8%) neutros, 373 (46,0%) “concordo” e 405 (50,0%) “concordo totalmente”. Considerando 

apenas as respostas concordantes, tem-se 96,0% de concordância, ou seja, a cartilha foi bem 

avaliada quanto a sua aparência pelo público-alvo. 

  



80 
 
  

8. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apresentou o processo de construção e avaliação preliminar de 

uma cartilha educativa para portadores da DP através de uma metodologia de abordagem, 

envolvendo informes ilustrados, comprovadamente eficazes para melhor informar e contribuir 

para o tratamento da patologia em questão. O processo de construção da cartilha educativa 

incluiu o conhecimento científico de uma equipe multiprofissional, nesse sentido a avaliação 

também foi realizada por grupos distintos de juízes especialistas. Objetivou-se, com isso, obter 

um olhar abrangente sobre a cartilha e distintos saberes. O corpo de juízes foi composto de 

profissionais de várias áreas de atuação na saúde e também no design e publicidade. Desse 

modo, o grupo de estudos desejou promover um material significativo de informações e com 

enfoques diversos, dado que a participação destes profissionais elevou a credibilidade da 

cartilha.  

Os juízes avaliaram a cartilha quanto aos objetivos, conteúdo, linguagem, 

relevância, ilustrações, layout, motivação e cultura. A população alvo avaliou quanto aos 

objetivos, organização, linguagem, aparência e motivação. Por fim, foi determinado o Índice 

de Validade de Conteúdo (IVC) global da tecnologia educativa. A cartilha educativa, intitulada 

“Viver com Parkinson” foi, portanto, devidamente avaliada preliminarmente entre juízes e 

público alvo (pacientes), esta avaliação ocorreu ainda durante o desenvolvimento da cartilha. 

O IVC global da cartilha com os profissionais foi de 0,98 e com os pacientes foi de 0,99. 

Portanto, segundo a literatura proposta na metodologia, considera-se um item válido quando o 

IVC é igual ou superior a 0,78.  A avaliação preliminar da cartilha foi realizada a partir da 

opinião de 43 juízes, especialistas das seguintes áreas: assistentes sociais, designers, educadores 

físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos e 

publicitários). Paralelamente, foi realizada a avaliação preliminar com o público-alvo, entre os 

pacientes participantes da pesquisa, através das rodas de conversa e aulas explicativas para a 

melhor compreensão do Parkinson sobre as questões inseridas na cartilha. O processo de 

descrição de elaboração da cartilha educativa, também foi realizado, de modo que o objetivo 

principal desta pesquisa e os respectivos objetivos específicos foram atingidos.  Deve-se, 

portanto, lembrar que esta foi uma avaliação inicial, preliminar, que foi feita durante o 

desenvolvimento da cartilha. 

Saber reconhecer críticas, sugestões, elogios e as limitações do material educativo 

fez parte do processo de construção e elaboração da tecnologia educativa e diminuiu a 

possibilidade da cartilha permanecer apenas na percepção e interesse dos pesquisadores. A 
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avaliação dos juízes permitiu que surgissem opiniões importantes que foram analisadas de 

forma clara e objetiva, algumas dessas prontamente acatadas, enquanto outras não foram 

atendidas, por demandar reformulações metodológicas e temáticas complexas a respeito das 

pesquisas, isso reforça que o presente estudo é um estudo de caso e que o processo de validação 

posterior deverá ser ainda realizado, demonstrando o caráter preliminar desta pesquisa. Assim, 

algumas contribuições dos especialistas e dos pacientes foram consideradas até a versão final 

da cartilha educativa.   

Como limitações do estudo pontuam-se o exíguo tempo desproporcional ao 

tamanho da proposta elaborada inicialmente pelo grupo, além de limitações financeiras 

advindas da escassez de investimento público, uma vez que não se obteve o devido 

financiamento para a efetivação do projeto, forçando aos profissionais envolvidos utilizarem 

seus próprios recursos em todas as fases do processo de elaboração. Uma outra limitação foi o 

fato da cartilha ter sido avaliada com profissionais apenas da cidade de Fortaleza, pois, dada a 

complexidade da abordagem do tema em questão e o pouco tempo para a coleta de dados, a 

cartilha poderia ter sido avaliada por mais profissionais, englobando outras áreas de 

conhecimento bem como por profissionais de outras regiões do Brasil. Analisando os resultados 

obtidos, concluiu-se que o conteúdo do material educativo pode ser útil não apenas para os 

pacientes, mas para todos os profissionais envolvidos no cuidado e atendimento aos pacientes, 

além de cuidadores e familiares, tendo em vista que o seu conteúdo abordou as principais 

orientações de como viver bem com as limitações advindas da doença.  

Os resultados ratificaram a necessidade de implantação de políticas públicas nessa 

área e de materiais lúdicos e informativos. Reconhecendo a importância do uso de tecnologias 

educativas com enfoque na promoção de saúde, com vistas ao envolvimento dos sujeitos para 

fazerem escolhas mais saudáveis de vida.  
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APÊNDICE A 
 

CARTA-CONVITE PARA JUÍZES 

 

 

 

Caro colega,   

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa, na condição de discente do curso de mestrado em políticas 

públicas da educação superior da  Universidade Federal do Ceará – UFC, a qual possui como 

objetivo geral: “   verificar a adequação do conteúdo e aparência da cartilha educativa com 

especialistas no assunto, acerca da doença de Parkinson" Dessa forma, construímos uma cartilha 

educativa  que visa  fornecer informações e  identificar  o conhecimento, por parte dos portadores 

de Parkinson acerca do autocuidado.  Por reconhecimento de sua experiência profissional em uma 

ou mais das seguintes áreas (geriatria, saúde do idoso, alimentação na terceira idade, neurologia), 

você está sendo convidado para emitir seu julgamento sobre o conteúdo da referida cartilha ou 

material de ensino. Desde já, agradeço sua atenção. Estou certa de que sua valorosa contribuição 

em muito ampliará as possibilidades deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. Obs: Solicito que caso aceite participar da pesquisa como 

juiz de conteúdo, informe como gostaria de receber o material para avaliação (material impresso ou 

por e-mail). Atenciosamente,  Maria José Gomes da Silva,  mestranda em  Políticas Públicas do 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará (UFC) Contato: 

mariloir@hotmail.com / mariloiraejan@gmail.com  Professor/ orientador  do Departamento de 

estatística e matemática  UFC Contato: jwca@ufc.br 
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS AVALIADORES DE CONTEÚDO 

 

Especialista Nº___________  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome:_________________________________________________________________________ 

 

Local onde se graduou: _________________________________________Ano:_____________ 

 

Local de trabalho: _______________________________________________________________ 

 

Área de atuação: ________________________________________________________________ 

 

Participação em algum grupo/projeto de pesquisa: 1.(  ) SIM 2. (  )NÃO  

 

Possui  habilidade/conhecimento adquirido pela experiência1.(  ) SIM 2. (  )NÃO  

 

 

2- QUALIFICAÇÃO  

 

 

Formação:__________________________________________________________Ano: _______ 

 

Especialização 1:_____________________________________________________Ano: _______ 

 

Mestrado:__________________________________________________________ Ano: _______ 

 

 

Doutorado:_________________________________________________________Ano: _______ 

 

 

Ocupação atual:_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS JUÍZES 

 

Caro (a) Senhor (a),  

Você está sendo convidado por Maria José Gomes da Silva, a participar como voluntário de uma 

pesquisa intitulada “Construção de uma cartilha educativa para portadores da doença de Parkinson 

no Hospital Universitário Walter Cantídio” Lembrando que esta pesquisa é voluntária, então deve 

participar desta pesquisa somente se for de sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e 

faça quaisquer perguntas que forem necessárias, para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos.  Como um dos objetivos do estudo é verificar a adequação do conteúdo e 

aparência da cartilha educativa com especialistas no assunto, preciso submeter o material à 

avaliação, por parte de especialistas de conteúdo. Estes especialistas foram selecionados com base 

em critérios pré-estabelecidos, sendo você considerado um destes que satisfazem os requisitos para 

participação no grupo citado. Ressalto que sua colaboração e participação muito contribuirá para 

realizar, posteriormente a validação clínica da cartilha junto com pacientes portadores do mal de 

Parkinson de um serviço de atenção pública, e sensibilizará essa população, seus cuidadores e os 

profissionais da área da saúde para uma melhoria do seu atendimento. Para tanto, não receberá 

nenhum pagamento por participar da pesquisa. Logo, venho por meio deste convidá-lo (a) a 

participar do meu estudo na qualidade de consultor (juiz). Como tal, o (a) senhor (a) receberá uma 

cópia da cartilha e um formulário para avaliação. O senhor (a) será convidado a analisar a cartilha  

como especialista de conteúdo, analisando-a quanto aos seguintes aspectos: o objetivo da cartilha 

que se quer validar; conteúdo da cartilha  (estrutura e estratégias de apresentação); relevância e 

ambiente (o cenário em que vai ser apresentada a cartilha ).Convido-o a participar do presente 

estudo, sua participação é livre e exigirá disponibilidade de tempo para analisar/validar o 

questionário, Tens  a garantia de que as informações que estou obtendo, serão usadas apenas para a 

realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver 

dúvidas que possam ocorrer. Você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e não participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. E, finalmente, 

informo-lhe que, quando apresentar ou publicar o meu trabalho entre o meio acadêmico e de 

estudiosos sobre o assunto, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa 

identificá-lo (a). Em caso de dúvidas contate a responsável pela pesquisa no telefone abaixo:  

Nome: Maria José Gomes da Silva  

Instituição: Universidade Federal do Ceará  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160. Telefone para 

contato: (85) 988812108.  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8344.  

O abaixo assinado _______________________________________________, _____anos, RG: 

_____________________________declara que é de livre e espontânea vontade que está 

participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas 

sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo.  

Fortaleza, ____/____/____ Nome do voluntário: 
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APÊNDICE D 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS JUÍZES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DA CARTILHA EDUCATIVA PARA PORTADORES 

DE PARKINSON (INSTRUÇÕES) 

 

 

                   Caros juízes, a avaliação da cartilha educativa é feita mediante escala de Likert. O 

resultado mostrará a equivalência de conteúdo. Nesse momento os textos da cartilha serão avaliados 

em oito critérios: objetivos, conteúdo, linguagem, relevância, ilustrações, layout, motivação e 

cultura. Para respostas seguras segue instruções quanto aos critérios.  Os critérios serão avaliados 

segundo grau de concordância aos critérios, de forma que 1 representa “ discordar totalmente ”,2 

representa “Discordo”, 3 representa “ neutro ”, 4 representa “Concordo ” e 5 representa 

“Concordo totalmente ”.  As pontuações 4 e 5 serão consideradas como concordantes ou 

positivas.  Será realizada a análise de cada item, separadamente, através de escala tipo Likert, 

com pontuações de 1 a 5, em que: 1) discordo totalmente; 2) discordo; 3) não discordo nem 

concordo (neutro); 4) concordo; 5) concordo totalmente 

 

 

 

PARTE II  

 

Instruções  

 

Analise cuidadosamente o material educativo de acordo com os critérios relacionados e, em 

seguida, marque com um X a opção que melhor represente a sua resposta de acordo com a 

valoração abaixo:  

 

Código Valoração  

1 Discordo totalmente  

2 Discordo  

3 Neutro  

4 Concordo  

5 Concordo totalmente  

 

 

Se necessário, expresse sua opinião e dê sugestões para o aperfeiçoamento da cartilha 

educativa. Desde já agradeço pela colaboração.  

 

1- OBJETIVOS: Refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 

utilização da cartilha educativa.  

 

1.1. Os objetivos são coerentes com as necessidades dos 

pacientes portadores da doença de Parkinson? 

1  2  3  4  5  

continua 
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continuação 

1.2 A cartilha auxilia no autocuidado do paciente? 1  2  3  4  5  

1.3 A cartilha é capaz de promover reflexão sobre os 

cuidados necessários que os cuidadores  devem ter com os 

pacientes? 

1  2  3  4  5  

1.4 A cartilha promove mudança de comportamento e  

atitude? 

1  2  3  4  5  

1.5 A cartilha pode circular no meio científico da área de 

neurologia e geriatria?  

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

2- CONTEÚDO: Refere-se às informações abordadas na cartilha educativa  

 

2.1 A cartilha educativa é apropriada para orientação dos 

pacientes quanto aos cuidados com a alimentação? 

1  2  3  4  5  

2.2 A cartilha esclarece dúvidas sobre os cuidados em 

relação a tomada de medicação?  

1  2  3  4  5  

2.3 A cartilha ressalta a importância do exercício físico ? 1  2  3  4  5  

2.4 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 

objetiva ? 

1  2  3  4  5  

2.5 As informações apresentadas estão cientificamente 

corretas ? 

1  2  3  4  5  

2.6 Os conteúdos são variados e suficientes para atingir os 

objetivos da cartilha ? 

1  2  3  4  5  

2.7. Existe uma sequência lógica do conteúdo proposto?  1  2  3  4  5  

2.8 A divisão dos títulos e subtítulos do material são 

pertinentes ? 

1  2  3  4  5  

2.9 As ideias chaves (trechos em destaques) são pontos 

importantes e merecem destaque ? 

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

3- LINGUAGEM: Refere-se à característica linguística, compreensão e estilo da redação e 

dos conceitos abordados na cartilha educativa apresentada.  
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3.1 As informações apresentadas são claras e 

compreensíveis ao se levar em consideração o nível de 

experiência do público-alvo?(cuidadores e pacientes do 

SUS) 

1  2  3  4  5  

3.2 O estilo da redação corresponde ao nível de 

conhecimento do público-alvo ?(cuidadores e pacientes 

do SUS) 

1  2  3  4  5  

3.3 As informações estão bem estruturadas em 

concordância a ortografia ? 

1  2  3  4  5  

3.4 A escrita utilizada é atrativa? 1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4- RELEVÂNCIA: Refere-se às características que avaliam o grau de significação da cartilha 

educativa apresentada  

 

4.1 Os temas retratam aspectos-chave que devem ser 

reforçados durante as consultas ? 

1  2  3  4  5  

4.2 O material permite a transferência e generalizações do 

aprendizado a diferentes contextos?(hospitalar e 

domiciliar)  

1  2  3  4  5  

4.3 A cartilha propõe ao aprendiz adquirir conhecimentos 

para realizar o autocuidado ? 

1  2  3  4  5  

4.4 A cartilha aborda os assuntos necessários para o 

paciente com doença de Parkinson ? 

1  2  3  4  5  

4.5 A cartilha está adequada para ser usada por qualquer 

profissional da área da saúde ? 

1  2  3  4  5  

4.6 A cartilha está adequada e pode ser usada como 

educação em saúde ? 

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

5- ILUSTRAÇÕES: Refere-se ao uso de ilustrações na cartilha educativa  

 

5.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o 

conteúdo do material ? 

1  2  3  4  5  

continua 
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continuação 

5.2. As ilustrações estão expressivas e de fácil 

entendimento?  

1  2  3  4  5  

5.3 O número de ilustrações está suficiente.   1  2  3  4  5  

5.4. As legendas das ilustrações estão adequadas e auxilia 

o leitor a compreender a imagem.   

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

6- LAYOUT: Refere-se ao formato da apresentação da cartilha ao leitor de forma que 

desperte interesse para leitura.  

 

6.1 A apresentação da cartilha está atrativa e bem 

organizada? 

1  2  3  4  5  

6.2 O conteúdo está apresentado com letra em tamanho e 

fonte adequados? 

1  2  3  4  5  

6.3 O tipo de letra utilizado facilita a leitura do material ? 1  2  3  4  5  

6.4 As cores dos textos são adequadas e facilitam a leitura? 1  2  3  4  5  

6.5 A disposição do texto está adequada? 1  2  3  4  5  

6.6 O papel da impressão do material está apropriado ? 1  2  3  4  5  

6.7 O número de páginas está adequado? 1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- MOTIVAÇÃO: Refere-se à motivação para a leitura da cartilha educativa. 

 

7.1 O conteúdo desperta interesse para a leitura? 1  2  3  4  5  

7.2 O conteúdo está motivador e incentiva o leitor a 

prosseguir a leitura? 

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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8- CULTURA: Refere-se à adequação da cultura do público-alvo da cartilha educativa 

apresentada.  

8.1 O material está apropriado ao nível sociocultural do 

público-alvo proposto ? 

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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APÊNDICE E 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PACIENTES 

 

 

 

Prezado (a) Senhor (a)   

 

 Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não deve 

participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  Eu, 

Maria José Gomes da Silva, mestranda do Programa de Pós-graduação em Políticas da 

Educação Superior da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Prof.  Dr João 

Welliandre Carneiro, venho por meio deste convidá-lo a participar como voluntário de uma 

pesquisa intitulada “CONSTRUÇÃODEUMA CARTILHA EDUCATIVA PARA 

PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

WALTER CANTÍDIO”. O objetivo do estudo é verificar a adequação do conteúdo e aparência 

da cartilha educativa com os usuários. Logo, preciso submeter o material à sua avaliação. Peço 

sua colaboração nesta pesquisa para saber se o material está adequado para ser utilizado pelo 

grupo de pacientes portadores de Parkinson, nele incluso o senhor (a).  Sua participação 

acontecerá nas seguintes atividades: leitura do material e o registro de suas sugestões para 

facilitar o entendimento do que está escrito no material educativo. Após a aceitação, o (a) senhor 

(a) receberá uma cópia da cartilha e o instrumento de avaliação.  Convido a senhora a participar 

do presente estudo, sua participação é livre e exigirá sua disponibilidade de tempo para ler a 

cartilha e responder o instrumento de avaliação da cartilha educativa. É garantido o direito e a 

liberdade de negar-se a participar do estudo ou retirar o seu consentimento quando desejar, sem 

ter qualquer prejuízo. Vale ressaltar também que o senhor (a) não receberá nenhum pagamento 

por participar da pesquisa e que a mesma não trará riscos e desconfortos nem despesas ou ajuda 

financeira para o sujeito da pesquisa.  Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados 

somente para a elaboração desta pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados em 

eventos científicos nacionais e internacionais e publicados em revistas científicas pertinentes. 

Dou-lhe a segurança de que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 

procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam 

ocorrer. Em caso de dúvidas contate a responsável pela pesquisa no telefone abaixo:  

Nome: Maria José Gomes da Silva  
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Instituição: Universidade Federal do Ceará  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160. Telefone para 

contato: (85) 988812108 WhatsApp/ (85) 994083433  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8344.  

 

TERMO DE CONSETIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

 

 

Eu, _____________________________________________, número do RG; Órgão expeditor 

(________________________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima 

mencionado, tendo sido devidamente esclarecido (a) da sua finalidade, das condições de minha 

participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente em participar. Declaro ainda que 

li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive 

a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi 

explicações que respondem por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma cópia 

deste termo.  Fortaleza,______________de ___________________ de 2019.  

 

 

______________________________________________________ Assinatura do participante 
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APÊNDICE F 
 

PERFIL SÓCIO – ECONÔMICO DOS PACIENTES (idade, nível escolaridade, ocupação e 

renda familiar). 

 

 

Nome: _______________________________________. Sexo: 1.F(    ) 2.M(    )  

Idade:______ Religião:______________ Escolaridade:__________________  

Estado civil:_____________1.Solteiro (   ) 2. Casado (   ) 3.Divorciado(   ) 4.Viúvo (    ) 

Cidade:________________________ Profissão/Ocupação:______________________  

Renda familiar (em salários mínimos): _____________  

História familiar de doença de Parkinson: 1.Sim(   ) 2. Não(   ).  

Se sim, qual membro familiar?________________________________  

Medicações que utilizava antes da DP:___________________________  

Medicações que utiliza após o diagnóstico da DP: _______________________________  
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APÊNDICE G 
 

AVALIAÇÃO CLÍNICA (12 QUESTÕES) SAM - SUITABILITY ASSESSMENTE OF 

MATERIALS (AVALIAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO MATERIAL) 

 

Nome: _______________________________________. Sexo: 1.F(    ) 2.M(    )  

 

PARTE II  

Instruções  

 

Analise cuidadosamente o material educativo de acordo com os critérios relacionados e, em 

seguida, marque com um X a opção que melhor represente a sua resposta de acordo com a 

valoração abaixo:  

 

Código Valoração  

1 Discordo totalmente  

2 Discordo  

3 Neutro  

4 Concordo  

5 Concordo totalmente  

 

Se necessário, expresse sua opinião e dê sugestões para o aperfeiçoamento da cartilha 

educativa. Desde já agradeço pela colaboração.  

 

1- OBJETIVOS: Refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 

utilização da cartilha educativa.  

 

1.1 É capaz de promover reflexão sobre o  autocuidado 

necessário 

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

2- ORGANIZAÇÃO: Refere-se forma de apresentar as orientações. Isso inclui sua 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação 
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2.1 A capa da cartilha educativa está atraente e relaciona-

se  com o  conteúdo do material 

1  2  3  4  5  

2.2 O tamanho do título e dos conteúdos nos tópicos está 

adequado 

1  2  3  4  5  

2.3 Os tópicos apresentam uma sequência lógica 1  2  3  4  5  

2.4 Há coerência entre as informações da capa, 

apresentação, sumário e conteúdo da cartilha 

1  2  3  4  5  

2.5 O papel do material está apropriado 1  2  3  4  5  

2.6 O número de páginas está adequado 1  2  3  4  5  

2.7. Os temas retratam aspectos-chave importante.  1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

3- LINGUAGEM: Refere-se à característica linguística, compreensão e estilo da redação e 

dos conceitos abordados na cartilha educativa apresentada.  

 

3.1 A escrita está em estilo adequado 1  2  3  4  5  

3.2 O texto é vívido e interessante. O tom é amigável 1  2  3  4  5  

3.3 O vocabulário é acessível 1  2  3  4  5  

3.4 Todos os conceitos importantes são abordados de forma 

clara e objetiva 

1  2  3  4  5  

3.5 Há associação entre o tema de cada sessão e o texto 

correspondente 

1 2 3 4 5 

3.6 O texto está claro 1 2 3 4 5 

 

Comentários gerais e sugestões:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4- APARÊNCIA: Refere-se à característica que avalia o grau de significação da cartilha 

educativa apresentada. 

 

4.1 As ilustrações são simples 1  2  3  4  5  
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4.2 As páginas ou sessões parecem organizadas 1  2  3  4  5  

4.3 O número de figuras é suficiente 1  2  3  4  5  

4.4 As figuras correspondem aos conteúdos ilustrados 1  2  3  4  5  

4.5. As figuras são autoexplicativas.  1  2  3  4  5  

4.6 As figuras são provocadoras de perguntas sobre a 

temática    

1  2  3  4  5  

 

Comentários gerais e sugestões: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

5- MOTIVAÇÃO: Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, motivação 

e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo apresentado. 

 

5.1 A cartilha é apropriada para a sua idade, sexo e cultura 1  2  3  4  5  

5.2 A cartilha apresenta lógica 1  2  3  4  5  

5.3 A cartilha desperta interesse e curiosidade 1  2  3  4  5  

5.4 A cartilha aborda os assuntos necessários para os 

pacientes.   

1  2  3  4  5  

5.5 As informações contidas na cartilha são importantes 1 2 3 4 5 

5.6 A cartilha propõe adquirir conhecimentos novos 1 2 3 4 5 

5.7 A interação é convidativa  pelo texto 1 2 3 4 5 

 

Comentários gerais e sugestões:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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APÊNDICE H 

 
PRIMEIRA VERSÃO DA CARTILHA 

 

Sumário  

Capítulo 1- Doutor, o que eu tenho?................................ 

 

Capítulo2- E agora, vou ficar bom doutor?......................... 

 
Capítulo3 Doutor, tenho que fazer exercícios?..................... 

 

Capítulo4 Doutor, às vezes eu travo e não consigo andar.......... 

 

Capítulo5 Doutor, caí durante o banho. Agora, estou com medo 

de cair!  

 

Capítulo6 Eita, eu tenho prisão de ventre!!..................... 

 

Capítulo7 Doutor, dei um chute na minha mulher enquanto estava 

dormindo. Isso é normal?.............................. 

 

Capítulo8 Doutora Janine, eu tô com dificuldade para colocar as 

ideias no lugar!................. 
 

Capítulo9 Doutor, tem coisas estranhas acontecendo comigo... 

 

Capítulo10Estou tão desanimado, sem esperança de melhorar... 

 

Capítulo11 Doutor, quando me levanto, eu fico tonto… 

 
 

Capítulo12 E aí, Doutor. Pedro, é possível viver bem com Parkinson? 
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1 Doutor, o que eu tenho? 

Narração 

Desde que fez 60 anos, seu Expedito vem percebendo que seu braço direito está 

meio estranho, parece que ele está mais lento e está com dificuldade de escrever 

por isso. Sua esposa nota tremores na mão direita quando ele está assistindo 

televisão. Foram procurar um médico, até que chegaram ao dr. Pedro. Ao final da 

consulta, dr. Pedro suspeitou de Doença de Parkinson.  

Fazer a ilustração da narração com o senhor Expedito assustado com o tremor no braço direito quando está assistindo televisão.. 

Sr. Expedito pergunta para dr. Pedro (história em quadrinho): 

- O que é a Doença de Parkinson (DP)? 

- A DP é uma doença neurológica que causa a perda de neurônios que produzem uma 

substância chamada dopamina.  

- O que causa esta doença? 

- Ainda não se sabe a causa exata. A ciência mostra que nossa genética e nosso 

ambiente podem ser a causa.  

- E quais são os sintomas mais comuns, doutor? 

- Essa doença possui 4 sintomas importantes, que são: 

* Tremor de repouso: quando uma parte do corpo está parada e começa a tremer, 

mas melhora quando se mexe. Normalmente os tremores começam apenas de um 

lado do corpo e só depois atingem os dois lados do corpo. (Figura de tremor) 

* Rigidez muscular: os músculos ficam travados e fica difícil para se mexer. (Figura 

de musculatura travada para levantar-se de uma cadeira) 

* Bradicinesia: os movimentos ficam mais devagar e mais curtos. Com o passar do 

tempo, pode acontecer o congelamento, que é a incapacidade rápida e passageira 

de se movimentar. (Figura de dificuldade de se mexer) 

* Instabilidade postural: existe dificuldade no equilíbrio, fazendo o corpo andar 

curvado para frente. (Figura de uma pessoa curvada para frente, perdendo o equilíbrio e começando a cair) 

- Então essa doença vai afetar só os meus movimentos? 

- Além das mudanças dos movimentos, a DP pode causar constipação intestinal 

(prisão de ventre), problemas do sono, falha de memória, depressão, ansiedade e 

outros.  

 

Figura de lâmpada 
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🡪A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum.  

🡪A DP é mais frequente com o aumento da idade.  

🡪A DP prejudica os movimentos do corpo.  

🡪O tremor é muito comum, mas pode não existir. 

🡪A DP causa outros sintomas no corpo, além da dificuldade de movimentos. 

 

 

 

2 E agora, vou ficar bom doutor? 

 

(História em quadrinhos) 

Senhor Expedito já sabe que tem Doença de Parkinson e precisa esclarecer 

algumas dúvidas e curiosidades. 

 

• Doutor, como posso fazer para ficar bom? Essa doença tem cura? 

 

• Senhor Expedito, infelizmente a doença de Parkinson não tem cura, mas 

existem tratamentos que melhoram os sintomas.Vou lhe prescrever o 

principal  medicamento que se chama levodopa+benserazida.  

 

(Figura de lâmpada) 
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(inserir tabela exemplificando horários de tomada de medicamentos, facilitando o entendimento do paciente, como no exemplo 
abaixo) 

Por exemplo: se o almoço for 1hora da tarde e a janta às 6 horas da noite: 

                                                          

                        

                                                                               

                                 

Medicamento 12:30 Almoço 1:00 Medicamento 17:30 
Janta 

18:00 

Hora de tomar o 

medicamento 

Hora de se 

alimentar 

Hora de tomar o 

medicamento 

Hora de 

se 

alimentar 

 

 

 

 

  

 

 

(Figura de lâmpada)  

 

PACIENTE ON 

Quando o paciente toma o medicamento e já está sentindo melhoras dos sintomas 

dizemos que este está ON, como no exemplo abaixo:(colocar exemplo de um paciente em bom 

estado e setas indicando os sintomas positivos de estar ON, segue um exemplo). 

*Menos Energia   * Diminuição dos tremores nas mãos  *Melhora da cognição e da 

fala  *Mais disposição para se movimentar; 
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PACIENTE OFF 

Quando o paciente  não toma ou ainda não tomou o medicamento dizemos que 

está OFF pois está com todos os sintomas do Parkinson, como no exemplo 

abaixo:  (colocar exemplo de um paciente em bom estado e setas indicando os sintomas negativos de estar off, segue um 

exemplo). 

*Menos energia;  *Dificuldades de cognição e da fala; * Aumento dos tremores; 

*Menos disposição para se movimentar;                 

       

Com o passar do tempo teremos que fazer algumas mudanças em seu tratamento, 

mas não se preocupe, lhe avisarei no tempo certo; Vou lhe falar sobre alguns 

outros medicamentos usados para Parkinson, seus benefícios e efeitos colaterais. 

(Figura com o dr. falando ao paciente) 

(colocar uma tabela com no exemplo abaixo exemplificando outros fármacos e explicando um pouco sobre eles)  
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Quadro dos Principais Medicamentos Para Parkinson e Seus Benefícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(colocar uma tabela como no exemplo abaixo exemplificando alguns efeitos colaterais)  
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Alguns efeitos colaterais dos medicamentos para parkinson: 

 Movimentos Involuntários   Prisão de ventre    Sonolência           Perda de 

Apetite 

                           

 

         

 

                                                                                                 

 

PERGUNTAS PARA REFLETIR: 

a)Quais as dicas mais importantes para tomar o medicamento? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b)  Qual o melhor horário para tomar o seu medicamento levando em conta o 

horário de sua alimentação?        

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3 Doutor, tenho que fazer exercícios? 

      ( Figura do sr. Expedito perguntando ao dr. Pedro sobre a prática de exercícios ) 

                           ( Fazer história em quadrinhos. Figura do Dr. Pedro explicando para o sr. Expedito) 

- Sim, senhor Expedito. O exercício físico ajuda muito no tratamento da doença de 

Parkinson. Ele não vai fazer a doença desaparecer, mas vai ajudar o senhor a 

controlar a doença,   além de contribuir para manter a saúde dos músculos, ossos 

e articulações; assim como o sono e o humor. Existem diferentes tipos de 

exercícios.  

Procure um Profissional de Educação Física para lhe orientar na escolha. 

 
( Figura de uma Profissional de Educação Física orientando o sr.Expedito ) 

      Quando for praticar exercícios tenha os seguintes cuidados em mente: 

•  Coloque roupas e tênis confortáveis; ( Figura de tênis, short e blusa ) 

 

• Não faça exercícios em jejum; ( Figura de um copo de leite) 

 

• Se toma remédios controlados não faça exercício sem ter tomado; ( Figura do paciente 

tomando os remédio) 

 

• Pratique exercícios nos horários em que a medicação estiver fazendo mais 

efeito; ( Figura de um comprimido de levodopa e relógio) 

 

• Nunca use chinelos.( Figura de proibitiva em chinelos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura de DICAS) Alguns exercícios podem ser incluídos facilmente no seu dia-a-dia. 
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Caminhada 

Benefícios:  

• Redução do inchaço nas pernas e tornozelos; 

• Prevenção da obesidade; 

• Melhora da circulação sanguínea; 

• Fortalecimento dos músculos do corpo; 

• Melhora da postura corporal; 

• Melhora da ansiedade e do estresse;                                                              

(Figura de caminhada). 

O ideal é uma caminhada de trinta minutos todos os dias. Pode começar 3 vezes 

por semanapor, no mínimo, 30 minutos. 

 

Dança 

• Outro exercício tão bom quanto a caminhada é a dança. Ela melhora 

o movimento, o equilíbrio e ajuda na perda de peso.  

                                                             ( Sugestão de Figura,). 
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Alongamentos 

Benefícios: 

1. Melhora a postura; 

2. Diminui o encurtamento dos músculos; 

3. Permite movimentos amplos; 

4. Ajuda no relaxamento; 

5. Ativa a circulação sanguínea.                    

               Exemplos de alongamentos: 

    (  Figura dos  exercícios com idoso sentado em uma cadeira para realizar os alongamentos de membros superiores ).  

 

 

Força 

O treinamento de força irá ajudar a diminuir a perda de força que acontece com o 

envelhecimento. 

Benefícios: 

1-Aumento da massa óssea; 

2-Tonificação e fortalecimentos dos músculos; 

3-Ajuda a diminuir o peso; 

4-Ajuda no controle e prevenção de algumas doenças 

5-Diminui dores nas costas. 

Exemplos de Exercícios de Força: 
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Sentar e Levantar: Sente e levante de uma cadeira. Repita o movimento de 

sentar e levantar 10 vezes, bem devagar. Faça isso 3 vezes por semana, dia sim e 

dia não..  

• Isso vai ajudar a manter a força das pernas.  

• Se estiver muito fácil, cruze os braços à frente do corpo, levante e sente 

sem ajuda das mãos.  

Sempre tenha o cuidado de usar uma cadeira firme e encostada na parede. Evite o 

uso de cadeiras com rodinhas.      ( Sugestão de Figura). 

 

Elevação do bumbum:Em sua cama, deite de barriga pra cima, dobre os joelhos 

e deixe os braços do lado do corpo.  

• Tire o bumbum do chão, conte até 2  e desça o bumbum para o chão 

novamente. 

• Repita esse exercício 10 vezes. Faça isso 3 vezes por semana, dia sim e     dia 

não.                                        .              ( Sugestão de Figura). 

 

 

 

Apoio de Frente na cama ou na parede:Realize esse exercício em cima da 

sua cama ou, se preferir, na parede. Use um colchonete ou algo que possa proteger 

seus joelhos, caso faça no chão. Uma outra forma seria realizar este exercício na 

parede de seu quarto. Conforme ilustração abaixo!  

                      (Figura idoso com as pernas apoiadas na cama) 
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Outra opção:    
 

• Deixe seus joelhos na cama e posicione seus braços, de força a ficarem 

debaixo da articulação dos seus ombros e o apoio deles, mais largos que a 

distância dos seus ombros.  

• Dobre os cotovelos e realize a descida e, em seguida, a subida do seu corpo 

lentamente. Repita esse exercício de 6 a 10 vezes( a cada descida e subida 

você conta 1). Faça isso 3 vezes por semana, dia sim e dia não.            ( Sugestão 

de Figura ). 

 

Panturrilha em Pé:  

   Para realizar esse exercício você fica em pé fazendo a segurança em uma cadeira 

ou em alguma coisa firme para evitar desequilíbrio e quedas..  

• Segure forte e fique de ponta de pé! Em seguida volte a pisar novamente 

no chão.  

• Repita esse movimento 12 vezes Faça isso 3 vezes por semana, dia sim e 

dia não.    
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                                                       ( Sugestão de Figura) 

 

ATENÇÃO:  

  

Se durante o exercício sentir: 

• Tontura 

• Dor no peito 

• Palpitação no coração 

• Formigamento nos pés e mãos 
 

Pare imediatamente. Procure o seu médico e diga o que aconteceu.  
( Sugestão de figura ) 

 

 

 

 

PERGUNTAS PARA REFLETIR 

 

a) Quais os benefícios que a prática de exercícios físicos pode trazer? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b)  Quais os cuidados que você deve ter ao praticar os exercícios?   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 
  

4 Doutor, às vezes eu travo e não consigo andar. 

 
(História em quadrinho) 
 

Narração: Senhor Expedito foi ao seu médico realizar sua consulta como de 

costume. Dessa vez ele veio falar algo que não sentia das outras vezes. (senhor expedito 

esperando ser atendido no consultório com cara de preocupado) ( próximo quadro, ele entrando pela porta do consultório) 
 

(Sr Expedito) Doutor, está acontecendo algo estranho comigo. Às vezes quando 

vou andar tenho muita dificuldade para dar um passo, mas depois de um tempo 

consigo andar com passinhos curtos. Minha esposa percebeu que toda vez que vou 

sair do banheiro eu travo na porta. O que pode ser isso? (sentado em frente ao doutor) 

 

(Doutor) Sr. Expedito, isso é um dos sinais da doença de Parkinson. A gente chama 

isso de congelamento, que é a dificuldade em começar algum movimento. Ele pode 

acontecer com a evolução da doença. Deixa eu te explicar um pouco sobre o que é 

isso. (sentado, respondendo a pergunta de seu expedito) 

 

(figura de lâmpada)O QUE É O CONGELAMENTO?  
 

Congelamento é a dificuldade de realizar movimentos repetitivos, como andar e 

escrever, e de iniciar um movimento ou mudar de direção. Ao andar, é como se os 

pés estivessem colados no chão e depois disso, os passos ficam bem curtos até que 

você consiga andar melhor. Pode acontecer também quando você tenta sair da cama 

ou da cadeira. ( Figura de um paciente passando pela porta em  posição de marcha  com os pés congelados sem 

conseguir tirar do chão) 
 

(figura de lâmpada) QUANDO ACONTECE?  
 

Esse congelamento acontece geralmente quando você não está sob o efeito da sua 

medicação, chamamos isso de período off. Pode acontecer também quando: (Necessita 

de figuras) 

• estiver ansiosoounervoso.(cara de ansioso) 

• andar no escuro. (pessoa tentando andar na sala com pouca iluminação) 

• passar por um local muito apertado, como o banheiro de sua casa.(pessoa tentando 

passar pela porta) 
• iniciar um movimento.  (pessoa tentando se levantar da cadeira) 

• fizer várias coisas ao mesmo tempo. (pessoa com vários objetos as mãos tentando fazer muitas 

coisas) 
 

(Dicas!) Veja algumas maneiras para evitar ou sair desses congelamentos:  

  

• Pense em dar passos grandes e em levantar bem os joelhos. (figura de paciente pensando 

com uma nuvem próxima à cabeça. Dentro da nuvem a figura de uma perna flexionada a 90°) 
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• Dê um passo para trás para depois caminhar para frente. (figura personagem dando um 

passo para trás e depois começa a dar passos para frente) 
• Para sair da cama, balance seus joelhos para os lados. ( imagem do personagem deitada na 

cama com as pernas dobradas e seta indicando que ela está balançando de um lado para outro) 
• Para se levantar da cadeira, balance seu tronco para frente e para trás. (imagem 

com uma pessoa sentada e com uma seta indicando que ela está balançando o tronco para frente e para trás)  
• Coloque fitas adesivas  no chão, perto das portas. (figuras de fitas coloridas coladas no chão, 

antes, no meio e após a porta) 
• Conte os passos ou escute alguma música quando estiver andando;( pessoa andando 

com um balão contando números)  
 

PERGUNTAS PARA REFLETIR 

 

a) Em quais situações eu tenho congelamento? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) O que posso fazer para sair do congelamento? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 

5 Doutor, caí durante o banho. Agora, estou com medo de cair!  

 

(Narração da história - Fazer o desenho do seu expedito caindo durante o banho)  

Uma semana depois, na consulta com o Dr. Pedro, Sr. Expedito contou o que 

aconteceu. O doutor explicou: (fazer um quadrinho do doutor pedro explicando)  

• Cair é comum na doença de parkinson, mas podemos prevenir essas 

situações. Vamos deixar o medo de lado e agir! No nosso cérebro existem 

locais responsáveis pelo controle dos nossos movimentos. Na doença de 

Parkinson, esses locais são danificados aos poucos, fazendo o paciente cair 

com mais facilidade.  

     Veja as mudanças que a doença pode causar: (Desenho do dr. Pedro explicando) 

• O corpo fica mais curvado pra frente, porque os músculos estão mais 

contraídos. (sugestão de figura). 
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• Arrastam os pés no chão com passos curtinhos. Isso faz que tropece 

mais fácil em animais pequenos, objetos e fios espalhados. (FIGURA) 

• Às vezes, todo o corpo congela, parando de uma vez,  principalmente 

quando muda de direção ou passa em locais estreitos. Piora se ficar 

mais nervoso. (Figura do paciente “congelando/enrijecido” ao passar pela porta ) 

(Desenho do dr. Pedro explicando) 

• Então, o melhor a fazer é ajustar o local em que mora, praticar e ensinar 

pra família e amigos algumas dicas como: 

(Quadro com uma lâmpada para chamar a atenção) 

 

6.  Ao mudar de posição ou levantar a cabeça, faça isso devagar. (inserir figura) 
 

2. Se o corpo congelar, tente ficar calmo. Seu familiar pode fazer as “pistas 

auditivas e visuais”, explicados no capítulo 4.(inserir figura) 
 

3. Use calçados presos ao calcanhar.(inserir figura) 
 

4. Evite locais molhados, lisos ou encerados. (inserir figura) 
 

5. Cuidado com os remédios que aumentam o risco de queda, como 

tranquilizantes ou os que pioram os sintomas do Parkinson. Por isso, não utilize 

remédio sem orientação médica.(inserir figura) 
 

6. Frequentemente, faça avaliação da visão e da audição.(inserir figura) 
 

7. Faça exercícios de força e de equilíbrio para reduzir o risco de quedas, 

explicados no capítulo 3.(inserir figura) 
 

Em casa: 
 

8. Na sala, utilize cadeira com braço pra ter apoio para sentar e levantar. (inserir 

figura) 
 

9. No banheiro, coloque barras de apoio ao lado do vaso sanitário e do chuveiro. 

(inserir figura) 
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10. No local de banho, coloque tapete antiderrapante e um banco de apoio para 

se sentar caso necessário. (inserir figura) 
 

11. Deixe uma lanterna ou qualquer luminária do lado da cama pra ver tudo antes 

de ficar de pé.(inserir figura) 
 

12. Para não tropeçar, tire todos os fios, tapetes que deslizam e mesinhas 

baixas do meio da casa, deixando um espaço livre para caminhar. (inserir figura) 
 

13. Animais de estimação devem estar em um local separados para não tropeçar, 

como no quintal. (inserir figura) 
 

14. Se tiver escada, coloque corrimão e não deixe nada no meio dela. (inserir figura) 
 

 

PERGUNTAS PARA REFLETIR 

 

a. Por que comecei a cair mais quando percebi que tinha Parkinson? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. O que posso mudar no local que moro para evitar cair? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

6 Eita, eu tenho prisão de ventre!! 

(Narração da história – Fazer desenho do Seu Expedito com a mão na barriga e com expressão de incômodo) 

Desde que Expedito soube que tem doença de Parkinson, começou a aprender 

muitas coisas. Já aprendeu como tomar os medicamentos e como prevenir quedas. 

Agora, doutor Pedro encaminhou ele para nutricionista. 

- Oi, doutora Thaty, o doutor Pedro me encaminhou, porque tenho prisão de 

ventre.  Eu acho que não tem relação com o Parkinson, pois já tenho há muitos anos. 

- Seu Expedito, a constipação tem sim relação com o Parkinson. Aliás, muitos 

sintomas podem surgir anos antes de descobrir a doença.  
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(Esses dois diálogos acima devem ser o conteúdo da história em quadrinhos. Inserir desenho do S. Expedito e 

da Dra.) 

    (figura de lâmpada)  Constipação na DP 

         Constipação é a dificuldade de defecar. Para melhorar isso, você pode: 

• Fazer atividade física. Pode ser uma caminhada ou o que você conseguir e se 

sentir bem; 

• Beber bastante água. Isso ajuda o intestino a funcionar melhor. 

• Comer alimentos que ajudem seu intestino, por exemplo: 
 

Mamão                                    Ameixa; 

Uva                                         Abacaxi; 

Laranja com bagaço;                  Aveia; 

Farelo de trigo;                         Linhaça; 

Semente de chia. 

      (colocar desenho de cada fruta/semente) 

 

(Expedito) – Que bacana! Esses alimentos eu consigo encontrar fácil, fácil. E se eu 

comprar na feira, sai mais barato! 

(Colocar imagens de idosos, bebendo água, se exercitando e comendo frutas para ilustrar melhor.) 

      

      

 

 

(figura de Dicas) Alimentação Saudável 

(Inserir imagem da Dra explicando) 

          A alimentação é muito importante para a nossa saúde e qualidade de vida, 

pois pode ajudar no tratamento da doença de Parkinson. Veja algumas dicas que 

nos ajudam a ter uma boa alimentação.  

(Colocar estas dicas em um quadro para evidenciar a informação) (colocar uma figura para cada dica) 

• Dê preferência a alimentos naturais. Consuma frutas, verduras e legumes; 

• Evite o consumo de alimentos industrializados. Esses alimentos são vendidos 

em saquinhos ou pacotes (biscoitos, salgadinhos, temperos); 

• Faça sua comida utilizando temperos naturais, evite os temperos 

industrializados; 
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• Utilize pouco óleo, gorduras, sal e açúcar; 

• Faça de 5 a 6 refeições por dia; 

• Busque comprar seus alimentos em feiras livres; 

• Beba bastante água e faça atividades físicas. 

(Colocar a informação abaixo em um quadro de CURIOSIDADES) 

      

(Quadro com Lâmpada para chamar atenção) 

AAAAH! Mais uma coisa, é importante prestar atenção no que se come para 

saborear melhor o alimento. Uma dica é usar toalha de mesa branca, assim você 

olha mais para a comida e não se distrai com a toalha de mesa. 

      

     PERGUNTAS PARA REFLETIR 

a) O que posso fazer para me alimentar melhor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) O que eu posso fazer para prevenir prisão de ventre? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

7 Doutor, dei um chute na minha mulher enquanto estava 

dormindo. Isso é normal? 

(Fazer história em quadrinhos. Figura  do dr. Pedro respondendo a pergunta do sr. Expedito.)  

• O que o senhor está sentindo tem relação com a sua doença. Quando estamos 

sonhando, nosso corpo diminui o movimento. Quando isso não acontece, 

fazemos os movimentos que estamos sonhando. Por isso, pode acontecer de 

falar, chutar e bater durante o sono. Também pode causar pesadelos e 

sonhos intensos.  

 

• Por isso você não descansa direito e fica sonolento durante o dia. Isso se 

chama Transtorno Comportamental do Sono REM. Os distúrbios do sono 
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fazem parte dos sintomas não-motores da Doença de Parkinson. Sabendo 

disso, podemos fazer planos e atividades para você dormir melhor. 

 

(Figura de lâmpada.) Por que o sono é tão importante? 

• Uma boa noite de sono nos ajuda a pensar melhor, a ficar de bom humor, a 

ter disposição e a descansar o nosso corpo.  
(Figura de sono tranquilo.) 

 
 

(Figura de lâmpada.)O que é insônia? 

• A insônia é a dificuldade de iniciar ou manter o sono. Ela pode ser de 

diferentes tipos: 
 

- Inicial, quando a pessoa apresenta dificuldade para começar a dormir. 
 

- Intermediária, quando a pessoa acorda muitas vezes durante a noite e não 

consegue voltar a dormir. 
 

- Final, quando a pessoa acorda muito cedo e não consegue dormir mais.  
 

 

 

 

(Figura de paciente cansado porque dormiu mal.) 

 
 

Problemas causados por dormir mal 
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• Cansaço, desatenção, dificuldade de memória, tristeza e irritabilidade. (Figura 

de falta de energia.) 
 

                                        

(Figura  de DICAS)O que fazer para melhorar o sono? 

Higiene do sono é nome dado para as ações que fazemos para dormir melhor.  

 

•  Na hora de dormir: 

- Acorde e vá dormir todos os dias no mesmo horário, inclusive nos finais de 

semana ou feriados; (Figura de relógio). 

 

- O ambiente do local de dormir deve ser silencioso, escuro e  com temperatura 

agradável (Por exemplo: deixe a televisão desligada). (Figura proibitiva na lâmpada, na tv e no 

celular, significando evitar). 

 

- Estabeleça uma rotina para fazer sempre antes de dormir, como vestir o 

pijama, escovar os dentes, ajustar o despertador, etc. Esse tipo de hábito “avisa” 

seu organismo que a hora de dormir está próxima. (Figura de um checklist). 

 

- Não vá para a cama até estar com sono; (Figura de cama com z de sono) 

 

• Durante o dia: 

 

- Não faça cochilos (nem no sofá); (Figura de paciente dormindo no sofá proibitiva) 

 

- Faça exercícios regularmente. De preferência pela manhã ou final da tarde. 
(Figura de pacientes fazendo exercícios alegremente). 

 

- Se você não conseguir dormir em 20 minutos, levante da cama e vá para outra 

parte da casa. Faça alguma atividade tranquila até sentir sono e volte para a 

cama. (Figura de paciente levantando da cama). 
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- Fumar prejudica o sono. Não fume no período de 6 horas antes de ir para cama. 

(Figura de proibição de  cigarro). 

 

• Alimentação: 

- Evite alimentos e bebidas com estimulantes (refrigerante, café, chá mate, 

chocolate, etc.) após as 16 horas. (Figura da xícara de café com sol atrás). 

 

- Evite bebida alcoólica 2 horas antes de dormir. (Figura de cuidado com álcool). 

 

- Antes de dormir, prefira comidas leves e não beba muito líquido.  

(Figura de uma fruta- maçã). 

 

PERGUNTAS PARA REFLETIR 

a)Você considera que dorme bem? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Você sabe como melhorar seu sono? O que fazer para dormir melhor?         

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8 Doutora Janine, eu tô com dificuldade para colocar as ideias no 

lugar! 
 
Narração: imagem do Sr Expedito no consultório coçando a cabeça tal como quem está confuso 
 
Sr Expedito pergunta para Dra Janine (história em quadrinhos): 

• Dra, não sei o que vem acontecendo, mas ando meio esquecido e lento. Essa 

semana mesmo deixei o café no fogo e esqueci completamente, minha mulher 

que percebeu. Se eu precisar ler um texto longo, ou coisa assim, eu já me 

atrapalho todo.  

• Seu Expedito, o senhor percebeu essas dificuldades de quanto tempo pra 

cá? 

• Acho que antes de eu ter o diagnóstico do Parkinson. 

• Na Doença de Parkinson existe dificuldade na nossa capacidade de lembrar-

se das coisas, de prestar atenção, de planejar. Quando isso atrapalha fazer 

as atividades do dia-a-dia, é importante falar para seu médico. 
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Figura de lâmpada 
 

 
Figura de Dicas 
 

1. É muito importante manter o corpo e  mente ativos. Se fizer isso em grupo, 

pode ser até melhor! Para isso, faça exercícios físicos pelo menos cinco 

vezes por semana, durante 30 minutos, ou três vezes por semana durante 

50 minutos. Figura de exercício 
 

•  Para mais dicas, dê uma olhadinha no capítulo sobre Exercício Físico! 
 

2. Tenha uma boa noite de sono. Isso ajuda a revigorar o nosso corpo e a nossa 

mente. Para dormir melhor, é importante que você tenha horários fixos para deitar 

e acordar e evite assistir televisão ou usar o celular na hora de dormir. Figura de sono 
 

• Para mais dicas, dê uma olhadinha no capítulo sobre Sono! 
 

3. Utilize alguns jogos, como quebra-cabeças, xadrez e caça-palavras. Essa é 

uma ótima forma de exercitar a mente, além ser um modo de se divertir com seus 

amigos e família. Figura de caça-palavras 
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4. Faça atividades manuais, como crochê, pintura, dobraduras e costura. Essa 

também é uma ótima opção para exercitar a memória, a atenção e a criatividade! 

Além disso, é uma boa forma de passar o tempo e exercitar as suas emoções! Figura 

de chochê 
 

5. Quando sentir que está esquecendo de coisas importantes, você pode anotar 

o que tem que fazer em uma agenda ou colocar lembretes em um papel no espelho 

do banheiro ou na geladeira para ajudar a lembrar dos seus compromissos. Além 

disso, tente organizar seus objetos sempre nos mesmos lugares para que seja mais 

fácil encontrá-los quando precisar. Figura de agenda com compromissos marcados 
 

 

 

 

 

Agora que você já sabe a importância de exercitar a cognição, que tal começar com 

alguns exercícios? 

 

1 Circule as palavras que começam com a letra E: 

 

ÁGUA  HOJE GATO ESCADA CHUVA 

CACHORRO 

  

RÉGUA ORELHA COMPUTADOR ESCOVA 

MÚSICA 

  

ESTRELA ANJO EMOÇÃO ALÍVIO 

RATO ELEFANTE CAIXA SAPATO COLHER 

 

2 Escreva o nome de um(a): 

Fruta 
 

Meio de transporte 
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Material escolar 
 

Objeto redondo 
 

Instrumento musical 
 

Material de limpeza 
 

Item de higiene pessoal 
 

Animal marinho 
 

Peça de roupa 
 

 

3 Leia as tarefas abaixo e faça uma tarefa de cada vez. 

 

1. Leia rápido e em voz alta todas as palavras. 

2. Leia as palavras rapidamente, mas quando encontrar a palavra FRUTA, você 

deverá dizer o nome de uma fruta. Não pode repetir a mesma fruta até o 

final do exercício. 

3. Leia as palavras rapidamente, mas quando encontrar alguma peça de 

vestuário você tem que dizer: “ROUPA”. 
 

FRUTA VESTIDO AZUL ROSA FRUTA CALÇA 

PRETO FRUTA FRUTA CAMISA LILÁS FRUTA 

FRUTA VERMELHO CAMISETA FRUTA BRANCO DOURADO 

CAMISOLA FRUTA PIJAMA MARROM SAIA FRUTA 

 

 

4 Encontre algumas coisas que o Seu Expedito tem no seu banheiro: 
 

ESCOVA ESPELHO 

FIO DENTAL CONDICIONADOR 

PASTA DE DENTE PERFUME 

PRIVADA SABONETE 

TOALHA TORNEIRA 
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9 Doutor, tem coisas estranhas acontecendo comigo... 

História em quadrinhos 

- Dr. Pedro, eu não consigo mais segurar o xixi até chegar ao banheiro. Estou 

urinando nas calças.  Por que isso acontece?                                                                 

- O senhor lembra que a gente falou que a doença de Parkinson tem outros sintomas 

além das dificuldades de movimento? O que o senhor tem é um desses sintomas e 

se chama incontinência urinária. Isso acontece porque o músculo que segura a urina 

não está funcionando bem.  

Figura de lâmpada:  

Incontinência urinária de esforço: É aquela que ocorre ao tossir, espirrar, pegar 

peso, correr, gargalhar. (figura de um idoso levantando peso e com as calças molhadas) 

Incontinência urinária por urgência: Vontade repentina de ir ao banheiro, gerando 

sensação de que não consegue segurar o xixi.  Geralmente acontece em meio às 

atividades diárias, sendo essa a mais comum em pacientes com Parkinson. (figura de 

um idoso correndo pro banheiro) 
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Incontinência urinária mista: É a combinação das incontinências de esforço e por 

urgência. Ou seja, a pessoa tem vontade de urinar toda hora e também não 

consegue controlar. 

• E agora Dr. Pedro? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar 

minha situação? 

• Claro que sim, algumas atividades físicas ajudam a fortalecer esse músculo 

que está enfraquecido, como yoga e pilates. Além disso, há alguns exercícios 

que você pode fazer em casa. 

Figura de dicas. Você vai fazer de conta que está prendendo a urina. Conta até 10 e solta. 

Fazer esse exercício 10 vezes, 3 vezes por dia. (figura de idoso fazendo ioga e pilates)  

Aconselho também que o senhor vá ao banheiro tentar urinar a cada 3 horas.  

- Entendi Dr. Pedro, vou tentar fazer tudo isso que o senhor me disse. Mas preciso 

falar outro assunto mas tenho vergonha de falar. 

- Vergonha? O que é isso, seu Expedito, não tenha vergonha de mim, estou aqui 

para ajudar o senhor.  

- Dr. Pedro, estou tendo dificuldade de namorar minha esposa. O doutor entendeu? 

(figura de idoso de dois idosos cobertos com lençol e um coraçãozinho do lado)  

- Entendi sim! Que bom que o senhor falou comigo sobre isso, pois eu posso ajudar, 

não tenha vergonha.  

A disfunção erétil é a dificuldade de circulação do sangue no pênis. A obesidade, 

a diabetes, o cigarro, o alcoolismo crônico, o colesterol alto, a hipertensão, os 

problemas hormonais, a ansiedade, o nervosismo pode estar relacionado a este 

problema. 

- Nossa Dr. Pedro, são muitas coisas que podem causar o meu problema, o que fazer 

para melhorar? 

- Primeiro, seu Expedito, preciso investigar com alguns exames laboratoriais.É 

importante também que o senhor saiba as alterações sexuais do envelhecimento: 

o pênis demora a ficar ereto, a ereção não é mais tão rígida quanto era antes e o 

volume ejaculatório diminui. Existe medicamento para melhorar sua ereção, mas 

primeiramente farei a investigação. 

 

(Você sabia? Ou lâmpada)  
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Nas mulheres, as alterações da função sexual estão associadas com a diminuição 

do desejo, da excitação e da lubrificação vaginal. O namoro e as carícias podem 

ajudar. Aconselho o uso de produtos lubrificantes vaginais à base de água. Figura de 

lubrificante íntimo nas mãos de uma idosa.  

Perguntas:  

a) O que deve ser utilizado como suporte para melhorar a incontinência urinária ?  

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

b) O que posso fazer para melhorar minha satisfação sexual? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ 

 

10 Estou tão desanimado, sem esperança de melhorar... 
 

Figura HIstória em quadrinhos- Seu Expedito sentado na cadeira de balanço 
Narração 

Já tinha um tempo que o seu Expedito não se sentia mais o mesmo. Não sentia 

mais vontade de ir para a praça às quintas para conversar com seus amigos sobre 

o futebol da quarta-feira, como sempre fazia. Nos últimos tempos, a praça 

parecia longe demais e falar de futebol já não era mais tão interessante, porque 

não fazia mais diferença se seu time do coração perdesse ou ganhasse. 
 
(Figura de Almoço de família, esposa do senhor expedito e seus dois filhos) 
Narração.  
 

Preocupada com a situação, sua esposa comentou em um almoço de família sobre a 

mudança de comportamento do senhor Expedito 

 

(Esposa)-O pai de vocês está cada dia mais estranho... Não tem sentido fome e não 

se empolga mais nem para comer carne cozida, sua comida preferida. Além disso, 

parece estar sempre sem energia até para fazer as coisas que mais gosta: ir para 

a missa, assistir futebol ou fazer as compras na feira.  

(Filha mais velha)-Acho que não há motivo para tanta preocupação... Ele já está ficando 

mais quieto nos últimos anos. Isso é coisa da idade! 

(Esposa) -Eu conheço bem o meu marido!  Ele está muito estranho. Vou marcar uma 

consulta com o Dr. Pedro. 
(Esposa- Consulta com dr. Pedro) 

 
Desenho: No consultório estão Seu Expedito, sua esposa e o Dr Pedro. 

Narração. Esposa do senhor Expedito fala sobre comportamento do marido. 
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Dr Pedro:- É comum que pacientes com Doença de Parkinson apresentem sintomas de 

depressão. Falta de vontade de fazer coisas que antes gostavam de fazer, além de 

sentir falta de energia, como o senhor vem sentindo.  

Seu Expedito:- É mesmo, doutor? Eu achava que era da idade! 

Doutor Pedro: - Muitas pessoas confundem sintomas de depressão com envelhecimento 

e deixam de procurar ajuda.  
 
Figura de lâmpada 

Depressão é muito comum na Doença de Parkinson. Pode surgir até antes das 

alterações de movimentos ou tremores. Importante falar para seu médico, porque 

existe tratamento. 
 
 
 
 
 
Figura de dicas- Colocar imagem correspondente em cada figura.  

 
1. Mexa seu corpo 

 

• A atividade física ajuda a melhorar o humor, reduzir o estresse e até a 

melhorar o sono. Se tiver companhia, melhor ainda! Exercícios em grupo 

podem ajudar a aumentar o seu bem-estar e autoestima. Experimente 

atividades diferentes até encontrar a melhor atividade para você. 

 
2. Observe seus sentimentos 

 

• Quando estiver se sentindo triste ou irritado, observe porque você está 

sentindo tristeza ou irritação naquele momento. Ao perceber as situações 

que trazem esses sentimentos, você poderá encontrar novas formas de lidar 

com isso. 
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3. Mantenha uma boa rede de apoio 

 

• Seja sincero sobre seus sentimentos com as pessoas que você ama e confia. 

Seus familiares e amigos poderão te ajudar. 
 

 
4. Tenha uma rotina de atividades(OBSERVAÇÃO: Fazer essa imagem com o idoso tomando café 

da manhã, fazendo atividade física, assistindo TV, almoçando, interagindo com amigos/família, lendo, dormindo) 
 

• Saber o que tem que fazer nos motiva a viver cada dia. Ter horários para se 

alimentar, assistir televisão e fazer atividade física pode ser um bom 

começo. 

 
5. Tente se desafiar a fazer atividades prazerosas 

 

• É necessário tentar se desafiar a fazer atividades que eram prazerosas 

para que, aos poucos, você entre em contato com as boas sensações de fazer 

o que gosta novamente. Você pode começar com atividades que exigem 

menos energia e depois partir para desafios maiores. 
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7. Converse com o seu médico Figura de idoso no médico sem bengala 

 

• Na consulta, é importante falar se está se sentindo desanimado ou triste. 

Em alguns casos, o médico poderá lhe ajudar com antidepressivos e 

encaminhando para atendimento com um psicólogo.  
 
Figura de lâmpada 

O antidepressivo organiza a química do cérebro. 
 

 

PERGUNTAS PARA REFLETIR 
 

a) Quais são os sintomas de depressão? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) O que você pode fazer para evitar os sintomas de depressão? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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11 Doutor, quando me levanto, eu fico tonto… 

(História em quadrinhos) 

Narração- Figura senhor Expedito ficando tonto ao levantar da cama de pijama 

Senhor Expedito levantou-se da cama com pressa ao acordar. Quando levantou , sua 

visão escureceu, teve tontura e caiu sentado na cama. 

(História em quadrinhos do diálogo do senhor Expedito com dr, Pedro) 

- Dr. Pedro estou percebendo que fico tonto ao me levantar da cama ou da cadeira, 

o que eu tenho? 

- Seu Expedito, você tem um problema chamado de hipotensão postural. Isso 

acontece porque o volume maior de sangue fica nas partes inferiores do corpo. Na 

doença de Parkinson o retorno do sangue para as partes superiores do corpo ao se 

levantar é mais demorado. Por isso há diminuição da pressão arterial, causando 

tontura.  

- Nossa doutora, isso pode causar uma queda grave!  

(História de lâmpada) 

Hipotensão postural é a falta de ajuste da pressão arterial sanguínea quando nos 

levantamos. 

(Figura de dicas) 

Para diminuir a hipotensão postural: 

• Evite permanecer em pé ou sentado na mesma posição por muito tempo. (Figura 

de paciente em pé numa fila por muito tempo) 
 

• Sempre se levante devagar da cama ou de cadeiras. (Figura proibitiva de paciente pulando 

da cama para se levantar) 
 

• Faça refeições menores e mais frequentes e beber bastante líquido. (Figura de 

paciente bebendo água) 
 

• Pratique exercícios como caminhada, hidroginástica, dança, andar de 

bicicleta. (Figura de exercício) 
 

• Use meias elásticas para estimular a circulação das pernas. Antes pergunte 

ao seu médico se você pode usar. (Figura de meias  elásticas de compressão) 
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• Pergunte ao seu médico se você está tomando algum medicamento que causa 

hipotensão postural. 

PERGUNTAS PARA REFLETIR. 

a) Você já teve tontura ao se levantar com pressa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) O que você pode fazer para evitar hipotensão postural? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

12 E aí, Doutor. Pedro, é possível viver bem com Parkinson? 

 Narração- Fazer história em quadrinhos 

Desde que Seu Expedito descobriu que tem Parkinson, sua vida mudou 

bastante.  Ele já aprendeu várias dicas e informações muito importantes. 

Seu Expedito pergunta para Dr. Pedro: 

- Dr. Pedro, eu e minha família estamos mais tranquilos de entender as alterações 

da doença no meu corpo.  

- Fico feliz em saber disso, Seu Expedito, o senhor está de parabéns! O objetivo 

é que o senhor consiga viver da melhor maneira possível. Existe algo que ainda 

incomoda você? 

-Sim. Alguns dias sinto tristeza, porque não consigo mais fazer as coisas como 

antes…  

- É, Seu Expedito, compreendo! O Parkinson traz novos desafios que o senhor 

precisa se esforçar para vencer e viver melhor.Para viver bem é importante pensar 

sobre como estamos encarando nossa própria vida. Quais os nossos valores? No 

que estamos acreditando? Nunca é tarde para mudar, porque podemos nos adaptar 

às dificuldades.  
  Figura de lâmpada 
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Para se adaptar as suas dificuldades, Seu Expedito precisa de certas estratégias 

para enfrentar suas limitações, buscando melhorar o jeito como vive. 

• Mas, afinal, o que são estratégias de enfrentamento?As estratégias de 

enfrentamento são maneiras de lidar com as dificuldades. 

• Figura de dicas  Como então enfrentar essas dificuldades?            

• Buscar acompanhamento profissional para conversar sobre suas dificuldades, 

receiose dúvidas. 

• Ficar perto de pessoas importantes, como família e amigos. 

• Praticar atividades que dão prazer. 

• Conversar com pessoas próximas sobre suas emoções. 

• Fortalecer sua espiritualidade e crenças que lhe deixam mais motivado. 

• Buscar informações sobre a doença de Parkinson.  

• Explicar para as pessoas que não entendem as suas dificuldades. 

• Realizar exercícios de relaxamento e respiração. 
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Pode ser que nem todas essas dicas sirvam para sua vida, ou até mesmo que você 

já tenha sua própria forma de lidar com as dificuldades que enfrenta.  

 
Fazer destaque para a finalização da história. 

Seu Expedito percebe que não é fácil, mas hoje ele aceita suas limitações e as 

orientações do Dr. Hoje ele vive um dia de cada vez, uns dias são melhores, outros 

nem tanto, mas sempre aprendendo algo novo. Ele tenta manter as pessoas 

importantes para ele por perto, compartilhando suas experiências e buscando 

fazer o que foi indicado durante seu acompanhamento profissional, Seu Expedito 

descobriu que é possível VIVER BEM COM PARKINSON 

 


