
Release n. 18 – Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP/UNIFAP) – 22/05/2020 

 

“Projeto REVIVER” estuda impactos do isolamento 
para pessoas com Parkinson 

 
 

O Projeto de Extensão REVIVER, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 
participa de um levantamento nacional em parceria com a Rede Amparo. O objetivo 
é entender quais são os principais impactos que o isolamento social trouxe para as 
pessoas que vivem com a Doença de Parkinson no Estado do Amapá. 

O Coordenador da área de Fisioterapia do projeto, Prof. Me. Cleuton Landre, ressalta 
a importância da participação da população amapaense no levantamento para que as 
estratégias pensadas possam ir de encontro com as dificuldades locais e não 
simplesmente replicar estratégias que são pensadas no eixo sul, sudeste e centro-
oeste.  

 
Questionário 

 

Com perguntas sobre a qualidade de vida das pessoas que vivem com a Doença de 
Parkinson, o questionário busca identificar as dificuldades locais para os idosos e 
assim pensar em estratégias que auxiliem a população. 

A enquete pode ser respondida online. Basta entrar em contato com o Projeto 
REVIVER através das redes sociais: Facebook, Instagram ou pelo telefone: (96) 

98122-0910. 
 
 
 
Projeto REVIVER 

O Projeto REVIVER é uma iniciativa do Laboratório de Química Farmacêutica 
Medicinal – PharMedChem – da UNIFAP, que trabalha com uma equipe 
multidisciplinar de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, educadores 
físicos, psicólogos e fisioterapeutas, para acompanhar pacientes portadores de 
Doença de Parkinson e/ou Doença de Alzheimer e seus familiares/cuidadores. 

https://www.facebook.com/ProjetoReviverUnifap/


 
 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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