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1. Introdução 
 

 A Dermatologia é a área da Medicina que aborda as afecções da pele, maior 
órgão do corpo humano1. Estima-se que como queixa principal, as de ordem 
dermatológica apresentam-se entre 58,7% dos pacientes que procuram 
atendimento médico e comprovadamente possuem alguma doença cutânea. 2 
Pode-se inferir que as lesões observadas pelo doente e seus familiares 
atinjam importância relevante dentro do espectro de saúde do indivíduo. 

Estudos internacionais demonstraram que 6% a 24% dos pacientes que 
procuram Centros de Atenção Primária apresentam queixas dermatológicas.3 
As principais causas são infecções piogênicas, escabiose e micoses 
superficiais, apesar de mais estudos sobre a prevalência de dermatoses em 
países em desenvolvimento serem necessários. 3-5 

Dimensionada as necessidades populacionais é preciso traçar um plano de 
ação para que haja uma melhor abordagem do paciente dermatológico, já que 
se constatam altos gastos com o tratamento destes doentes, configurando um 
problema de Saúde Pública, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Há um consenso entre os escassos trabalhos na área acerca da falta de 
habilidades do médico generalista e também do médico de família frente a um 
quadro de afecção cutânea. 6 

A dificuldade em sua abordagem inicia-se pelo diagnóstico devido a grande 
quantidade de diagnósticos diferenciais para lesões de aspecto semelhante. 
A conduta precisa ser baseada na anamnese e, na inspeção detalhada da 
pele e seus anexos. 2 

O médico que acolhe o paciente a partir da porta de entrada do sistema 
público, privado ou suplementar de saúde tem a missão de avaliar, tratar e 
encaminhar a um especialista, se necessário, contudo, esse tipo de triagem 
demanda habilidades intelectuais que influenciarão financeiramente o 
sistema, psicologicamente o doente e até o próprio profissional responsável 
pela avaliação primária caso haja alguma falha de ordem teórica neste 
processo. 

Encaminhamentos desnecessários atrasam o diagnóstico correto e possível 
cura do doente, demandam gastos excessivos e podem trazer sentimento de 
incapacidade ao médico do indivíduo que poderia ser tratado próximo a sua 
casa, na própria Unidade de Saúde da Família, por exemplo. 2 

Estudos levantam que três em cada 100 pacientes encaminhados a um 
serviço especializado de Dermatologia apresentam câncer de pele 7, contudo, 
não se observa a segurança e preparo necessário nesses trabalhadores da 
atenção primária da saúde para que uma abordagem otimizada das doenças 
de pele aconteça.  
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Dado este que pode ser observado através de estudo que aponta a 
declaração de despreparo para o tratamento de dermatoses por quase um 
quarto de médicos de família em treinamento para a especialidade na 
Universidade de Minnesota. 2 

A moléstia de Hansen (MH), classificada entre as dermatoses como 
infectocontagiosa, teve sua abordagem de controle associada a políticas da 
atenção básica a partir de meados do século XX, contudo no Brasil ainda 
observa-se altas taxas de prevalência e insucesso de sua erradicação devido 
à baixa cobertura de municípios e unidades de saúde com o programa 
instalado, por negligência de gestores municipais e até por ser considerada 
por muitos como uma doença que deva ser tratada por especialistas. 8 

Quase não se observam ações públicas no sentido minimizarem as 
consequências causadas pela abordagem falha de dermatoses no âmbito da 
Atenção Básica. Uma exceção é o programa de erradicação da MH, que 
ainda apresenta taxas insatisfatórias 8, contudo, espera-se que com estudos 
na área demonstrando a importância da fusão das duas áreas do 
conhecimento, Saúde da Família e Dermatologia, seja possível dimensionar 
esta dificuldade diária de pacientes e médicos, de modo que órgãos 
governamentais, em suas três esferas, junto às escolas médicas proponham 
medidas que busquem solucionar esse problema de amplo impacto na Saúde 
Pública. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Geral 

Analisar as particularidades do atendimento médico dispensado àqueles 
doentes da Atenção Básica que provêm com algum tipo de queixa de ordem 
dermatológica. Diante do panorama exposto, buscar soluções efetivas 
contemplando a realidade socioeconômica local de modo que sua 
implantação seja viável e duradoura. 

2.2. Específico 

 Capacitar o médico da USF em Dermatologia Básica; 

 Promover educação em Saúde nessa especialidade; 

 Ampliar a resolubilidade das afecções cutâneas na Atenção Básica. 
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3. Metodologia 

 
3.1. Cenário do Estudo 

A Unidade de Saúde da Família do Bananal, localizada no munícipio de 

Cabreúva-SP, dista 7km do centro da cidade, sendo portanto um bairro rural 

que conta com importantes barreiras geográficas como a Serra do Japi e o 

Rio Tietê, dificultando a mobilidade de seus residentes devido a precária rede 

de transporte público local. 

3.2. Público Alvo 

A população adscrita da USF Bananal consiste primordialmente em adultos e 
idosos. Contudo, este projeto destinar-se-á todos os pacientes atendidos por 
sua área de abrangência, visto que doenças de pele atingem do recém-
nascido ao idoso, variando sua etiologia conforme faixa etária, atividade 
laboral, gênero, entre outras variáveis. 

3.3. Estratégias e Ações 

A fim de promover ampliação do conhecimento em Dermatologia por parte do 
médico generalista atuante na USF será necessária a atuação em diversas 
frentes, sendo elas: 

1ª Etapa: Estabelecimento de convênio da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cabreúva com o serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, para que haja intercâmbio de conhecimento dos médicos atuantes 
nas duas áreas através de aulas expositivas pelos especialistas sobre 
Dermatologia Básica, periodicamente. 

2ª Etapa: Implantação da Telemedicina para a transmissão a distância de 
informações relacionadas à saúde, neste caso, a Dermatologia, especialidade 
que muito necessita de imagens para formulação de diagnósticos. 

O armazenamento de anamnese e fotografia de lesão visível obtidos em uma 
consulta médica na própria USF, para posterior envio a plataforma conectada 
ao serviço de Dermatologia que enviaria o feed-back com hipótese 
diagnostica e plano tratamento será a base da 2ª etapa de ação deste projeto. 

3ª Etapa: Através das aulas expositivas e acompanhamento conjunto dos 
casos que necessitaram de opinião especializada, o médico generalista 
estará apto e seguro para transmitir os conhecimentos necessários à 
prevenção de doenças crônicas, como o câncer de pele, e infecto-
contagiosas, como a Hanseníase para a população local. 

 
3.4. Avaliação e Monitoramento  

A avaliação das ações propostas dar-se-á através do estudo de comparação 
entre a taxa de assertividade diagnostica antes e após sua implantação, 
durante um ano completo, através de coleta de opinião diagnóstica do médico 



 

7 
 

generalista no momento da introdução dos dados do paciente na plataforma 
da Teledermatologia.  Bem como, a taxa de encaminhamento ao serviço 
especializado em Dermatologia. 
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4. Resultados Esperados 

Espera-se aumento de resolubilidade dos casos em Dermatologia na própria 
USF através da diminuição de encaminhamentos desnecessários ao serviço 
secundário, de modo a diminuir a espera a esse tipo de atendimento quando 
realmente necessário. 

Outro benefício esperado é a diminuição de gastos com especialistas, 
fortalecendo o atendimento local e provendo desenvolvimento de outros 
setores. 

Espera-se um atendimento ágil, favorecendo a qualidade de vida da 
população que muito é prejudicada com longas esperas por atenção à saúde. 
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5. Cronograma 

 

ATIVIDADE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO 

Elaboração 
do Projeto 

X       

Aprovação 
do Projeto 

 X      

Estudo da 
Literatura 

X X X X X X X 

Coleta de 
dados 

 X X     

Discussão e 
Análise dos 
Resultados 

   X    

Revisão 
final e 
digitação 

    X   

Entrega do 
trabalho 
final 

     X  

Socializaçã
o do 
trabalho 

      X 
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