As Práticas Integrativas na promoção da qualidade de vida em indivíduos
com complicações da Chikungunya.
Coordenadora: Rogelia Herculano Pinto

E-mail: rogeliaherculano2015@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: No LAPICS - Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que fica no Anexo
do Centro Acadêmico de Vitória sob a coordenação da prof. Rogelia Pinto.

Resumo da Proposta:
As Práticas Integrativas e Complementares em saúde, são um conjunto de terapêuticas de origem vitalista, proveniente
de diversas racionalidades médicas, que possuem em comum a percepção da saúde como algo integral e indivisível dos
diversos aspectos do individuo, percebendo assim o adoecimento como uma expressão do desequilíbrio desses aspectos.
Este projeto tem como objetivo a promoção da melhora da qualidade de vida de usuários do SUS com diagnóstico de
Chikungunya e sofrem com suas sequelas. A partir de duas práticas integrativas; a auriculoterapia em associação com os
florais de Bach. Essa proposta possui inter-relação com as três faces da produção de conhecimento, pois estimula ao
aluno perceber a promoção da saúde a partir de outros entendimentos de seus conceitos e de uma visão integral e
complexa do ser humano. Bem como, seus resultados a partir do acompanhamento dos estudos de casos gerados por
essa promoção de cuidados, em evidências científicas que baseiam as intervenções clínicas. Dentro do contexto
acadêmico também inclui a interligação com os componentes curriculares dos cursos de enfermagem, saúde coletiva e
nutrição do CAV a partir da integralidade da carga horaria nas atividades complementares e servir de campo de prática
para as disciplinas de Práticas Integrativas efetivas e eletivas destes cursos. Esperamos com essa promoção, ajudar na
melhoria da qualidade devida dos indivíduos que sofrem com as sequelas da Chikungunya.

Objetivos:
Oferecer a comunidade o atendimento para sequelas da Chikungunya com auriculoterapia associada a terapia floral de
Bach.
Capacitar profissionais da rede básica de saúde do município bem como estudantes de saúde em auriculoterapia e
terapia floral de Bach.
Elaborar um fluxo de acolhimento junto as UBS do municipio de Vitória de Santo Antão- PE.
Avaliar os estudos de casos multíplos dos casos acompanhados no LAPICS que receberam a intervenção com
auriculoterapia associada a terapia com Florais de Bach.
Oportunizar a comunidade acadêmica e geral novas perspectivas de cuidado dentro do contexto das praticas
integrativas e complementares.
Servir de espaço de prática para os componentes curriculares de PICs dos cursos de Saúde Coletiva e de
Enfermagem/CAV.

