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Resumo da Proposta:
Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é o transtorno do movimento mais encontrado na população idosa. Os sintomas
motores cardinais da DP são caracterizadas por tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. A
manifestação dos sintomas motores ocorre geralmente entre 50 a 70 anos de idade, podendo iniciar em pacientes mais
jovens. Os sintomas não motores podem preceder os motores ou ocorrerem durante a evolução da doença. Objetivo:
oferecer ao paciente com DP um atendimento médico padronizado. Metodologia: Os pacientes com DP serão triados
sistematicamente durante a sua consulta médica de rotina no Pró-Parkinson: Neurologia através de fichas de cadastro,
consulta e evolução padronizadas. Posteriormente serão preenchidos os formulários de dispensação dos medicamentos
antiparkinsonianos pela Secretaria de Saúde do Estado e receitas médicas. Serão aplicadas escalas de estadiamento,
mini exame do estado mental, avaliação dos sintomas motores e não-motores, triagem para indicação de cirurgia e
coleta de sangue. Os pacientes participarão da reunião de orientações e receberão o MANUAL DO PACIENTE COM
DOENÇA DE PARKINSON DO HC/UFPE. Cada paciente será agendado para tratamento complementar com acupuntura.
Resultados esperados: Espera-se beneficiar o paciente minimizando os sintomas motores e não motores, melhorando a
sua qualidade de vida relacionada à saúde. É esperado também que a equipe de trabalho possa desenvolver atividades
de pesquisa, beneficiando o paciente de forma indireta através do incremento de conhecimento científico na DP.

Objetivo Geral:
Promover assistência médica continuada e integral ao paciente com Doença de Parkinson do HC/UFPE, bem como
oferecer orientações básicas multidisciplinares em educação em saúde sobre a doença, trabalhando em conjunto com
estudantes de medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e odontologia.

Objetivos Específicos:
1- Preencher toda a documentação necessária para a dispensação de medicamentos antiparkinsonianos oferecidos pela
Secretaria de Saúde do Estado;
2- Oferecer acupuntura, e eletroacupuntura como métodos complementares de tratamento para melhorar os sintomas
motores e não-motores do paciente;
3-Elaborar, revisar e distribuir sistematicamente e gratuitamente o Manual do Paciente com Doença de Parkinson do HC
/ UFPE;
4- Realizar palestras semanais de orientações sobre o uso do Manual do Paciente;

5- Promover assistência multiprofissional agregada ao atendimento médico de rotina do paciente, com auxílio das
FICHAS DE CONSULTA DO PACIENTE , DE CADASTRO e de EVOLUÇÃO triando-os para a consulta de rotina e para os
serviços de pesquisa associados ao projeto;
6- Promover a melhora física e psicológica do paciente;
7- Participar do protocolo de seleção dos pacientes indicados para a cirurgia;
8- Aplicar instrumentos para avaliação do sono, fadiga, depressão e qualidade de vida
9- Prestar auxílio e assistência aos pacientes com Doença de Parkinson atendidos no Pró-Parkinson: Neurologia e Clínica
Médica do HC/UFPE, realizando sessões de “Dúvidas” com os doentes e seus respectivos acompanhantes, a fim de
aprimorar o conhecimento deles sobre a Doença que lhesacomete;
9- Promover discussões semanais de artigos científicos em forma de seminários sobre temas relevantes para a equipe;
10- Buscar parcerias privadas, bem como com organizações não-governamentais, que se interessem pela melhoria do
serviço.

