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Introducao: O Projeto Parkinson na Ativa é desenvolvido na Associação Parkinson Tocando em Frente, em Araranguá-SC, e visa
desenvolver formas de intervenção fisioterapêutica em grupo e promover integração entre os pacientes e cuidadores para melhorar a
condição de saúde e qualidade de vida de indivíduos com doença de Parkinson (DP).

Objetivos: O objetivo do estudo é caracterizar os participantes do Projeto de Extensão Parkinson na Ativa entre agosto de 2017 a junho
de 2018 e analisar a aderência dos participantes nas atividades propostas.

Método: Estudo aprovado pelo CEPSH-UFSC (CAAE:45481015.4.0000.0121). Inicialmente foi realizado divulgação do projeto e
indivíduos com DP cadastrados nas unidades básicas de saúde foram convidados a participar. Incluídos indivíduos com diagnóstico
clínico de DP, em uso regular da medicação, participantes do Projeto de Extensão Parkinson na Ativa de agosto de 2017 a junho de 2018.
Excluídos aqueles com déficit cognitivo que impeça a realização dos testes, doenças associadas. Avaliação do perfil clínico realizada por
meio da antropometria, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS),
Escala de Atividade de Parkinson (PAS) e PDQ-39. Os indivíduos participaram das atividades de intervenção fisioterapêutica em grupo,
uma vez por semana. Aderência verificada por meio de uma lista de frequência e satisfação em participar das atividades propostas por
meio da escala Likert.

Resultados: Participaram 15 indivíduos (8 homens), idade 60,75±2,93 anos, com DP há 9,25±1,82 anos, estadiamento da doença entre 1
e 4 na Classificação de Incapacidade de Hoenh & Yahr (3±0,77). Todos os indivíduos deambulavam de forma independente, 3 com
dispositivo auxiliar. Escores do MEEM 26,2±2,96 pontos, UPDRS 25,7±11,5 pontos, PAS 30,15±7,37 pontos e PDQ-39 39,5±11,7
pontos. Foi observado aderência dos participantes, sendo as principais razões para o abandono do programa foram a progressão da
doença, dificuldade de transporte e mudança de município. A satisfação em participar do projeto foi relatada por todos os participantes
em uma dinâmica em grupo.

Conclusão: Os indivíduos que aderiram às atividades do Projeto de Extensão estavam distribuídos em diferentes estágios de
incapacidade da doença, apesentavam alterações cognitivas, motoras e de qualidade de vida. As atividades desenvolvidas no projeto
proporcionaram adesão e relatos de satisfação e espera-se melhorar a condição de saúde e qualidade de vida."
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