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Instituto Santos Dumont promove atividades de conscientização sobre a 
Doença de Parkinson em 27 de abril no Parque das Dunas 

Em 27 de abril, das 8h às 12h, a equipe, residentes multiprofissionais e pacientes do Centro de 
Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS), além de profissionais e alunos 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) irão promover atividades lúdicas de 
conscientização sobre a Doença de Parkinson em Natal, no Parque das Dunas. A ação é aberta ao 
público e acontece no mês em que se celebra o Dia Mundial da Doença de Parkinson, lembrado 
anualmente em 11 de abril. A programação inclui roda de conversa com profissionais da saúde, jogo de 
mitos e verdades sobre o Parkinson, simulação dos sintomas desse transtorno neurológico e atividades 
físicas, incluindo caminhada no local. Recomenda-se que as pessoas levem suas garrafas de água para 
evitar o consumo de copos plásticos e usem roupas leves.  

Em 2018, a atividade mobilizou dezenas de pessoas interessadas em conhecer mais sobre a Doença de 
Parkinson que é o segundo transtorno neurodegenerativo do mundo, atrás do Alzheimer. Dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que aproximadamente 1% da população mundial a 
partir dos 65 anos sofre com Parkinson. No Brasil, cerca de 200 mil pessoas convivem com a doença, 
que não tem cura. 

Serviço: 
Atividades de conscientização sobre a Doença de Parkinson 
Sábado, 27/04/19, das 8h às 12h 
Folha das Artes - Parque das Dunas - Natal (RN) 
Atividades abertas ao público 
Realização: CEPS Anita Garibaldi/ISD e UFRN 

ISD atende pacientes com Parkinson por meio de 
Centro Especializado em Reabilitação 

 

O Instituto Santos Dumont (ISD) realiza atendimentos na área de reabilitação desde 2017, quando o 
Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS), unidade do Instituto localizada 
em Macaíba (RN), passou a atuar também como Centro Especializado em Reabilitação (CER III). 
Pacientes de Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Extremoz e Macaíba podem ser 
atendidos no CER III do Instituto Santos Dumont. As ações do Centro são desenvolvidas por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e estão organizadas em clínicas: Parkinson; Epilepsia (infantil e 
adulto); Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); Lesão Medular (infantil e adulto); 
Microcefalia; Deficiência Auditiva (infantil e adulto); Bexiga Neurogênica e Prematuridade. 

 
Informações:  
Assessoria de Comunicação do Instituto Santos Dumont  
comunicacao@isd.org.br | (84) 99416-1880 


