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Introducao: A doença de Parkinson é crônica, neurodegenerativa e multidimensional devido a diminuição de dopamina no sistema
nervoso central levando ao desenvolvimento de sintomas motores e não motores. Tais fatores podem influenciar na qualidade de vida
dos pacientes sendo relevante a compreensão do indivíduo em sua totalidade pressupondo o cuidado integral.

Objetivos: Apresentar a experiência de atuação da equipe multiprofissional no Ambulatório Neurofuncional de Fisioterapia do Instituto
de Neurologia Deolindo Couto (INDC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Método: Trata-se de um relato de experiência das práticas interdisciplinares desenvolvidas pelos pós-graduandos da Residência
Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), com um grupo de pacientes com Parkinson
atendidos no Ambulatório de Fisioterapia. A equipe foi composta por Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista,
Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e dois Enfermeiros. Foram realizadas atividades semanalmente com os pacientes, de julho a setembro
de 2017.

Resultados: As atividades tiveram em média duração de uma hora e meia e buscavam melhorar o gerenciamento da doença, promover
educação em saúde e o autocuidado. Dentre as dinâmicas desenvolvidas destacaram-se: Caça Palavras, Provérbios Populares e A Casa
Ideal. Cada atividade promoveu a estimulação motora e cognitiva dos participantes, além disso, os profissionais atuaram de forma
integral e integrada desenvolvendo orientações em conjunto sobre saúde.

Conclusão: A prática educativa foi o principal instrumento para Promoção da Saúde, trabalhando aspectos funcionais, motores,
cognitivos, psicossociais voltadas para o processo saúde-doença. A equipe multiprofissional buscou aprimorar o trabalho interdisciplinar
e transdisciplinar, visto que estas modalidades de atuação podem contribuir na assistência biopsicossocial do indivíduo com doença de
Parkinson."
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