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Introducao: indivíduos com doença de Parkinson (DP) lidam com desconforto físico, isolamento social, trabalho e lazer. Portanto,
níveis de tensão física e psicológica provocam um sofrimento, entre familiares e cuidadores. A educação em saúde é um instrumento de
construção e intervenção da ciência no cotidiano das famílias e da sociedade.

Objetivos: o projeto visa oferecer informações, quanto aos cuidados multiprofissionais na DP através de uma cartilha.

Método: o projeto acontece no Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC/ UFRJ) todas as terças e a primeira quinta-feira,
mensalmente, com duração de uma hora e meia. Uma equipe multiprofissional, que inclui professores, residentes e discentes orientados
pelos seus professores, nas áreas de Fisioterapia, Neurologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Serviço Social,
Psicologia e Neuropsicologia, desenvolveram uma cartilha visando levar informação aos pacientes, familiares, cuidadores, discentes e
profissionais de saúde. Todos esses participantes responderam um questionário, com perguntas sobre o conhecimento da doença e aos
cuidados multiprofissionais, bem como a satisfação de ter participado do projeto.

Resultados: em relação aos participantes do primeiro ano de 2017, 55% foram discentes; 29% foram pacientes, familiares e/ou
cuidadores; 16% foram profissionais da saúde. De acordo com as respostas dos profissionais de saúde e discentes, a maioria possuía um
bom conhecimento clínico prévio na DP com exceção dos comprometimentos cognitivos, fenômenos ON - OFF e alucinações. No
conhecimento Multiprofissional, a maioria dos participantes tiveram dificuldades na atuação da neuropsicologia, cerca de 30% dos
discentes e 40% dos profissionais de saúde não responderam. Em relação ao nível de satisfação a grande maioria achou o projeto ótimo e
a cartilha explicativa.

Conclusão: a apresentação da Cartilha, no processo educativo, pelos diversos profissionais contribuiu para o aumento do conhecimento
sobre a DP, bem como a atuação multiprofissional de uma forma concreta dentro da realidade de cada sujeito e de seu contexto
biopsicossocial."
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