Implicações na qualidade de vida de pacientes com infecção crônica pelo
virus Chikungunya
Coordenadora: Ana Lisa do Vale Gomes

E-mail:analisagomes@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE ENFERMAGEM

Abrangência: Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Unidade de Saúde da família - município de Vitória de Santo Antão do bairro do alto do
reservatório e Bela Vista.

Resumo da Proposta:
Baseado na tríade ensino-pesquisa-extensão, amplamente fortalecida pela Universidade Federal de Pernambuco em
suas ações, o projeto “Implicações na qualidade de vida de pacientes com infecção crônica pelo vírus Chikungunya”
busca fortalecer os saberes acadêmicos e promover sua aplicação prática em ações que têm como cenário de
intervenção as comunidades que circundam o Centro Acadêmico de Vitória e a qualidade de vida de seus moradores
como foco primordial. Atento à grave epidemia que envolve as arboviroses em nosso estado e suas implicações para a
sociedade, o projeto age em três estratégias: realizar ações formativas sobre as arboviroses e suas implicações na vida
dos indivíduos, estabelecer a investigação sobre a influência do comportamento ativo e sedentário sobre os sintomas da
febre Chikungunya e promover orientações em atividade física para pacientes acometidos com a forma crônica da
doença, buscando minimizar os distúrbios musculoesqueléticos causados e seus danos na vida profissional e social
desses pacientes. Num diálogo multidisciplinar, o projeto, que une a Virologia, a Imunologia e o Exercício Físico, busca
a informação, a investigação e atuação científica e social como caminhos para a formação profissional qualificada e de
profissionais atentos às múltiplas formas do cuidar.

Objetivos:
Avaliar o potencial do comportamento ativo e sedentário em pacientes com processo inflamatório crônico decorrente
da infecção pelo Chikungunyavirus.
Sensibilização da sociedade sobre necessidade do correto diagnóstico sobre as arboviroses, sobre o comportamento
ativo no prognóstico e na prevenção da disseminação de arboviroses

