
Nome do  Projeto de  Cooperação Internacional 

Promoção à saúde e reabilitação nas doenças crônicas: da pesquisa básica à translação do 
conhecimento. 

Enfermagem (5, Fenf) 

Início  do  Projeto Término do  Projeto 

01/08/2018 31/07/2022 

Descrição do  Projeto 

O impacto das doenças crônicas tem levado à criação de programas para prevenção e controle dessas 
doenças em diferentes países. No Brasil, o Ministério da Saúde publicou, em 2011, o Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 2011–2022, cuja 
finalidade é promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas, integradas, 
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e controle das DCNT e de seus fatores de 
risco. As questões centrais que envolvem a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas 
dizem respeito às responsabilidades relativas de todos os agentes cujas ações influenciam a saúde dos 
outros. Esses agentes incluem cidadãos, profissionais de saúde, governos, empresas e entidades. O 
enfermeiro desempenha papel fundamental no desenvolvimento/implementação de ações implicadas nos 
programas de promoção e reabilitação da saúde. Grande parte dessas ações é voltada à mudança de 
fatores de risco e comportamentos relacionados à saúde, além de incluir o desenvolvimento de novas 
tecnologias para tratamento e o acompanhamento daqueles com doença já instalada. São estratégias 
que podem ser desenvolvidas com excelência pelo enfermeiro, considerando sua competência no 
conhecimento da pesquisa básica à clínica, sua perspectiva holística de abordagem do paciente e sua 
implicação em atividades educativas. Este projeto tem como objetivo geral desenvolver e implementar 
ações/estratégias de intervenção que subsidiem políticas públicas na promoção da saúde e reabilitação 
nas doenças crônicas. Envolve estudos de natureza qualitativa e quantitativa (pesquisa básica, ensaios 
clínicos randomizados e estudos de intervenção) e o intercâmbio entre pesquisadores de instituições 
nacionais e internacionais - Université Laval/Canadá e Mennonite College of Nursing – Illinois State 
University, além de envolver parceria com núcleos de excelência internacional – CEPID/OCRC. O 
desenvolvimento da proposta inclui ainda a supervisão de pós-doutorados, formação de Doutores e 
Mestres (enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, considerando a interdisciplinaridade do 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem). Espera-se que o produto desta proposta possa ser 
utilizado no aprimoramento de novas tecnologias para o tratamento das doenças crônicas e na 
proposição de políticas públicas e programas de promoção à saúde que possam ser aplicados em ampla 
escala e em todos os níveis de atenção à saúde da população.  

O projeto será desenvolvido de acordo com os seguintes eixos teórico-metodológicos: 

Eixo 1: Marcadores biológicos e comportamentais nas DCNT 

Eixo 2: Instrumentos/questionários autorrelatados utilizados na abordagem das DCNT 

Eixo 3:  Inovações e intervenções farmacológicas, comportamentais e formativas na abordagem das 
DCNT 

Eixo 4: Abordagem qualitativa nas DCNT 

 

 
 


