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Introducao: Garantir que o paciente seja um agente ativo durante a reabilitação é fundamental, especialmente em uma doença
neurodegenerativa. O aumento do nível de conhecimento através de um programa de orientações em saúde poderia auxiliar no
empoderamento e autonomia, além de fornecer um espaço de troca de experiências.

Objetivos: Investigar os efeitos de um programa de orientações em saúde para pessoas com DP, especificamente investigar o nível de
conhecimento obtido ao término do programa, o nível de satisfação, a aderência e assiduidade ao programa.

Método: Estudo experimental (CAAE:65367516.1.0000.5391), cuja amostra foi composta por 15 sujeitos, 11 indivíduos com doença de
Parkinson (DP) idiopática [62.63±10.45 anos; UPDRS=15.36±6.87] e 4 familiares [65.56±4.98 anos]. Foram realizados 10 encontros
semanais com duração de uma hora com os temas: definição e fisiopatologia; sintomas motores e cognitivos; alimentação, medicação e
alterações respiratórias; marcha e frezzing; quedas e alterações do equilíbrio; treino aeróbio; treino de força; treino cognitivo e
transferências; treino de flexibilidade; e aula final (com fornecimento de cartilha de orientações). Para verificar o grau de conhecimento
obtido com o programa foi realizada uma avaliação com questões de múltipla escolha, antes e após o término do programa, e um
questionário de satisfação ao final do programa. A aderência foi avaliada através da relação entre o número de sujeitos que iniciaram e
que finalizaram o programa e a assiduidade pela frequência nos encontros semanais. Foi realizada análise descritiva e inferencial
(p≤0.05).

Resultados: Houve diferença estatisticamente significante com relação ao nível de conhecimento adquirido [inicial=9.5±2.87;
final=10.9±3.47; p=0.02], os indivíduos que participaram do programa sentiram-se satisfeitos com o mesmo [21.9±1.85], com
assiduidade de 60,42% e aderência de 80%.

Conclusão: O programa de orientações à saúde foi capaz de aumentar o nível de conhecimento dos participantes, apresentando alto nível
de satisfação e aderência ao programa."
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