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Resumo da Proposta:
A febre Chikungunya (FC) é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), do gênero Alphavirus. A
transmissão ocorre pela picada de fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo CHIKV. O seu
quadro clínico inicial é semelhante ao da dengue – febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia,
náusea e fadiga. A principal manifestação clínica que a diferencia são as fortes artralgias. Após a fase aguda, a doença
pode evoluir para as etapas subaguda e crônica, com persistência ou piora dos sintomas musculoesqueléticos, tais
como: dores articulares e musculares, tendinopatias, além do desencadeamento ou exacerbação de outras doenças
reumáticas, causando sérios prejuízos à funcionalidade. Recentemente, o estado de Pernambuco registrou um alto
índice de casos de FC, ocasionando um aumento da procura por tratamentos especializados, além de repercussões
sociais e econômicas, com elevado absenteísmo, baixa produtividade e consequências negativas sobre atividades da
vida diária, de lazer, laboral e à qualidade de vida da população acometida. Diante deste contexto, o objetivo do
presente projeto é promover assistência voltada para a reabilitação de funções musculoesqueléticas de indivíduos
acometidos pela Febre Chikungunya, através de aplicação de condutas terapêuticas e orientações para o cuidado nas
áreas de fisioterapia e terapia ocupacional.

Objetivos:
- Promover a integração entre professores e estudantes dos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional no
desenvolvimento de estudos acerca da Febre Chikungunya (FC) e na elaboração de protocolos de tratamento dos
comprometimentos musculoesqueléticos desta doença;
- Orientar os estudantes para a pesquisa em bases de dados por evidências científicas sobre a FC;
- Capacitar os estudantes para a avaliação cinético-funcional abordagem terapêutica de indivíduos com manifestações
musculoesqueléticas da FC;
- Prestar assistência fisioterapêutica a pessoas com manifestações musculoesqueléticas da FC, provenientes da
comunidade em geral;
- Integrar ações da fisioterapia e da terapia ocupacional voltadas para a reabilitação funcional de pacientes com FC;
- Avaliar sistematicamente os resultados obtidos com a abordagem de tratamento utilizada.

