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INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e
progressiva (crônica) do Sistema Nervoso Central (SNC), que se caracteriza pela perda
neuronal de células dopaminérgicas da porção compacta da substância negra do
mesencéfalo (padrão neuropatológico básico). Ocorre, portanto, uma disfunção da via
nigroestriatal, com diminuição da concentração de dopamina ao nível dos receptores
dopaminérgicos situados no corpo estriado (MENESES, 2006), levando a diversos
sintomas motores e não-motores (distúrbios autonômicos, alterações comportamentais,
dentre outros). Os sintomas não motores podem preceder em até sete anos os motores
ou ocorrerem durante a evolução da doença (BRAAK, 2006). Esta doença afeta 0,3% da
população em geral (SCALZO P et al., 2009), considerada a segunda doença
neurodegenerativa mais comum depois da doença de Alzheimer (FINDLEY, 2007). Na
população idosa (acima de 65 anos) a prevalência da Doença de Parkinson é ainda
maior, afetando de 1 a 2% dos idosos em todo mundo e 3% no Brasil (BARBOSA et al.,
2006). O Programa Pró-Parkinson é uma atividade de extensão que concentra as
atividades de sete projetos que atuam de forma integrada com ações educativas e
assistenciais, além da pesquisa, junto ao paciente com Doença de Parkinson do
HC/UFPE. Os projetos envolvem as áreas: Neurologia, Clínica Médica, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Odontologia e Psicologia. Com o crescimento da
demanda de serviços oferecidos o Programa necessita de apoio administrativo e
acompanhamento das ações para manutenção de suas atividades. OBJETIVOS:
Objetivo Geral: Promover apoio acadêmico-administrativo ao Programa PróParkinson. Objetivos Específicos: Promover apoio administrativo ao Programa;
Acompanhar as ações educativas promovidas pelo Programa; Acompanhar as atividades
de pesquisa promovidas pelo Programa. METODOLOGIA: Para o acompanhamento e
manutenção das ações do Programa Pró-Parkinson é de fundamental importância o
apoio administrativo realizado pelo Programa BIA, decorrente da grande demanda de
pacientes atendidos às quartas-feiras, no ambulatório de Neurologia (2º. andar) do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE).
Metodologicamente estas ações se iniciam às terças-feiras construindo toda a estrutura
do atendimento da quarta-feira (prontuários, receituários específicos para o uso do
médico-neurologista, preparação de fichas de cadastro, consulta, evolução e aplicação
dos instrumentos de pesquisa), além da atualização do banco de cadastramento dos
pacientes atendidos no Programa. Às quartas-feiras, acolhimento dos pacientes (manhã
e tarde), organização por ordem de chegada dos mesmos e marcação do retorno destes
após a consulta médica. As atividades também envolvem o apoio na realização dos
procedimentos do atendimento ao paciente, o acompanhamento das ações educativas
(MANUAL DO PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON DO HC/UFPE) e a
cooperação na realização e aplicação dos instrumentos para pesquisa como: UPDRS Escala Unificada de Avaliação Para Doença de Parkinson (FAHN, S et al., 1987),
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HOEH & YAHR- Escala de Estadiamento da Doença (HOEHN, M.M et al., 1967),
MEEM- Mine Exame do Estado Mental (FOLSTEIN, M.F et al. 1975), PFS-16- Escala
de Fadiga da Doença de Parkinson (BROWN, R.G et al., 2005), PDQ39- Questionário
da Doença de Parkinson (CHRISCHILLES EA et al., 2003), BDI- Inventário de
Depressão de Beck (BECK, A.T et al., 1961), PDSS- Escala de Sono Para Doença de
Parkinson (CHAUDHURI, K.R et al., 2002) e Escala de Sonolência de EPWORTH
(JOHN, M.W, 1991). RESULTADOS: Através da ficha de cadastramento foi possível
construir um banco de dados e obter informações importantes para o sistema
operacional do Programa, como endereço e telefone para contato, em caso de mudança
de horário ou data (telefone ou carta-social), permitindo marcar consultas em horários
favoráveis para todos, otimizando a assiduidade e o tempo de espera dos pacientes. No
banco de cadastramento do projeto estão inscritos 255 pacientes, dos quais 155 são do
sexo masculino e 100 sexo feminino. Em relação aos aspectos demográficos, 70
pacientes do sexo feminino e 107 do sexo masculino são procedentes da cidade do
Recife e Região Metropolitana, enquanto 30 mulheres e 48 homens são do interior do
Estado. Quanto a escolaridade, no sexo masculino 15 são analfabetos, 71 Ensino
fundamental, Médio 50, Superior 16, Técnico 01, Pós-graduação 02. Quanto a
escolaridade, no sexo feminino 19 são analfabetos, 51 Ensino fundamental, Médio 23,
Superior 07. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Programa Pró-Parkinson foi
fundamental para criação de um sistema de atendimento de referência no Estado, que
congrega num mesmo espaço atividades de pesquisa, extensão e ensino, com
participação do paciente. Com isso foi possível a consolidação do HC/UFPE como
centro de referência no tratamento da Doença de Parkinson, uma vez que produz
conhecimento e atende o paciente de forma continuada e integral. A cada ano, desde
2008, o Programa vem crescendo e com ele a demanda de pacientes também. Para que
fosse possível tal progresso foi indispensável o apoio das atividades administrativas
projeto BIA.
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