
ESTRUTURA DO PORTFÓLIO 

ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - UNA-SUS/UFCSPA 

 

No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-

SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 

portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 

Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 

conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 

ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 

período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 

do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 

apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 

intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 

reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 

conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 

grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 

referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 

em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 

ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 

constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 

do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 

ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 

desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 

situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 

do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 

de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 

é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 

propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 

Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 

último encontro presencial do curso.  
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1 Introdução 

 

1.1 Identificação do participante 

Nome completo: Marco Antonio Lisboa de Amorim 

Instituição de formação universitária: Universidade Federal de Sergipe 

Curso de formação: Medicina 

Ano de formação: 2010 

Local de atuação (Município/Unidade de Saúde): Canhoba-SE, Unidade básica 

de saúde Borda da Mata. 

 

1.2 Município de Canhoba 

Canhoba é um município brasileiro que está localizado na região norte do estado 

de Sergipe, com população de 4057 habitantes. Canhoba em tupi quer dizer 

“folhas escondidas”, uma planta medicinal com fama de miraculosa, muito usada 

antes pelos indígenas. Os primeiros habitantes da região foram os índios da tribo 

Cataioba que com a colonização pelos portugueses fugiram do local, mas 

deixaram parte de sua cultura na região, como nas expressões Caiçara e 

Caraíbas e em localidades como a "Baixa do Canhoba" que deu origem ao atual 

nome do municípioSeu território encontra-se dentro do polígono das secas, com 

temperaturas médias anuais de 26°C e precipitação média de chuvas de 

800 mm/ano, com maior precipitação de março a agosto (outono-inverno). Em 

seu relevo predominam colinas e tabuleiros. A vegetação do município varia da 

Capoeira, Caatinga, campos limpos e Sujos. Canhoba está totalmente inserido 

na bacia do rio São Francisco, outros rios importantes da região são o rio 

Salgado e seus afluentes rio do Poção e o riacho Cancelo 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_das_secas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_limpo_(vegeta%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_sujo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
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1.3 Equipes de saúde da Família 

Existem 2 equipes de saúde da família para atender a população do 

município, a equipe 001 tem território adscrito na região da cidade, já a equipe 

002, a qual faço parte, desempenha seu papel nos territórios dos povoados de 

Borda da Mata (Unidade sede), Mamoeiro, Barra, Cinzeiro, Gravata, Porção, 

Sítios Novos, Frutuoso e Pau-de-fava, totalizando uma população atendida de 

2070 pessoas. Com exceção dos povoados de Barra, Cinzeiro e Gravatá, todos 

os demais possuem unidade básicas de saúde, e, como essas 3 localidades não 

possuem, nas suas proximidades, nenhuma creche, escola ou centro 

comunitário, os pacientes são atendidos na unidade de saúde da cidade de 

Canhoba, por ser a de mais fácil acesso. A população na sua maioria é formada 

por trabalhadores rurais e pescadores, e por isso a SUS-dependência é alta e, 

portanto, a demanda também. As doenças mais comumente encontradas são 

doenças crônicas do tipo: Hipertensão Arterial Sistêmica; Diabetes Melittus; 

Dislipidemia; Doenças Alérgicas (dermatites, Rinite, Asma, etc.); doenças 

neuropsiquiátricas; além de parasitoses intestinais e doenças infecciosas; o que 

está muito relacionado ao clima e a condições de saneamento desfavoráveis. 

Como dificuldades encontradas para desenvolvimento do trabalho da equipe 

é necessário salientar a dificuldade de acesso a alguns povoados mais 

distantes(Frutuoso, Pau-de-Fava), ligados ao restante do município por estradas 

de chão em péssimas condições, além da falta de medicamentos da farmácia 

básica, pois o município ainda não possui processo licitatório para compra dos 

medicamentos, alguns exames complementares são também de muito difícil 

agendamento (Ex: USG, ECG, Radiografias, etc) por questões de falta de vagas 

no município regional e na Capital do Estado. Existe também dificuldade em 

cumprir plenamente o princípio da longitudinalidade e coordenação do cuidado 

pois os pacientes encaminhados dificilmente portam consigo uma contra 

referência, isso se explica já que muitas das vezes por dificuldade do próprio 

sistema(falta de vagas para atendimentos especializados, agendamentos  muito 

tardios, etc) o paciente procura atendimento pela via privada onde não há o 

hábito de fornecer relatórios de contra-referência ou mesmo uma comunicação 

com os profissionais da atenção básica  e mesmo quando o atendimento é 
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realizado no sus não existe uma rede bem estabelecida que promova a produção 

de contra referência. 

 

1.4 Projeto de Intervenção 

O projeto de intervenção intitulado Projeto de Intervenção da 

Esquistossomose Mansônica em Borda da Mata, localidade do município de 

Canhoba-SE se justifica devido a identificação de 2 casos não-autóctones de 

esquistossomose mansoni, durante o ano de 2016, em atendimentos médicos 

no povoado ribeirinho de borda da mata no município de Canhoba-SE, onde foi 

constatado uma preocupação crescente da população sobre a doença, como 

também avaliado o potencial dano a população devido a desinformação 

existente sobre a parasitose e sobre medidas necessárias para evitar um surto 

de esquistossomose e faz-se necessário uma ação educativa para a população 

do povoado e dos profissionais de saúde que compõem a equipe desta 

localidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

2 Estudo de Caso Clínico 

Dentre as patologias mais abordadas na atenção primária destacam-se as 

doenças crônicas, especialmente Hipertensão arterial Sistêmica, Diabetes 

Mellitus e transtornos mentais. Por este motivo o caso selecionado da paciente 

M.A.V.S. mostrou-se tão enriquecedor. 

2.1 Descrição Familiar 

A família da Sra. M.A.V.S. reside no povoado Porçaozinho, em uma 

residência que possui 4 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 quintal. 

Localiza-se em uma rua sem pavimentação. Residem na mesma casa uma filha, 

a irmã e os pais, ambos idosos.  

Abaixo encontra-se genograma familiar de Sra. M.A.V.S. 
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E.V.S., 75 anos, é agricultor. Apresenta boa relação com seus familiares. É 

hipertenso com uso regular de medicação e controle adequado da P.A. Possui 

histórico familiar positivo para diabetes mellitus, além de infarto agudo do 

miocárdio.  

E.S.S., 68 anos, é profissional do lar. Possui histórico familiar positivo para 

distúrbios mentais (especialmente depressão). Assintomática. 

E.V.S.S. de 33 anos, é professora. Ela é portadora de obesidade grau 3, IMC 

40,1 kg/m². É solteira, vive na residência em harmonia com demais familiares. 

A.S.S. 19 anos filha de M.A.V.S. e P.A.S. Sem comorbidades 

P.A.S. ex-cônjuge de M.A.V.S. não reside mais na localidade. 

M.A.V.S., 53 anos, divorciada, profissional do lar, hipertensa, diabética, obesa, 

dislipidêmica. Apresenta também transtorno depressivo. 

 

2.2 Caso Clínico 

M.A.V.S., 53 anos, sexo feminino, divorciada, profissional do lar, branca. 

A paciente inicialmente veio para consulta de rotina, referindo cefaleia 

ocasional, além de dor abdominal de leve intensidade, esporádica e difusa. 

Aumentou 10 kg nos últimos 5 anos. Dieta hipersódica, hipercalórica e 

hiperlipídica. É sedentária. Menopausa há 6 anos. G1 P1 A0. Engordou 20 kg na 

gravidez. Refere também quadro de ansiedade, distúrbio do sono e desejo de 

isolamento social. Antecedentes familiares de IAM, obesidade e transtornos 

depressivos. Nega diabetes na família. Refere ter sido orientada a buscar 

atendimento médico por agente de saúde de sua localidade após a mesma 

apresentar picos hipertensivos que a levaram diversas vezes ao pronto 

atendimento. 

EXAME FÍSICO 

  Altura: 1,56 m  Peso: 89 kg IMC: 36,9 kg/m2 Cintura: 95 cm PA: 165 / 95 

mmHgP: FC:88 bpm glicemia capilar: 150mg/dl Restante do exame: NDN 
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A hipertensão arterial define-se como a pressão arterial sistólica maior ou 

igual a 140 mmHg e uma pressão diastólica maior ou igual a 90mmHg, em 

indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva (BRASIL, 

2013).  

Ainda conforme o Caderno de Atenção Básica do MS nº37 (2013), o 

paciente portador de hipertensão, ao ser atendido em nível de atenção primária 

deve, inicialmente, ter os seguintes exames solicitados: EAS tipo I, dosagem de 

potássio, dosagem de creatinina sérica, glicemia de jejum, hematócrito e 

colesterol total (LDL, HDL e triglicérides). 

Faz-se necessário uma investigação diagnóstica laboratorial com glicemia 

de jejum e/ou teste de tolerância à glicose para confirmação do diagnóstico de 

diabetes Mellitus como recomenda o Caderno de Atenção Básica do MS nº36 

(2013). 

Foi então solicitado laboratório com seguinte resultado: 

Colesterol total: 258 mg/dL;   

Triglicérides 110 mg/dL;  

HDL 35mg/dL; 

LDL 170 mg/dL. 

K 4,8 mEq/L;  

Glicemia de jejum 168 mg/dL;  

Ácido úrico 6,4 mg/dL; 

Hematológico e eletrocardiograma de repouso – normal. 

Parasitológico de fezes: Ovos de schistossoma mansoni 
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2.3 Plano terapêutico 

A orientação de hábitos alimentares saudáveis se faz importante já que o 

aumento do excesso de peso e a obesidade são resultantes, fundamentalmente, 

de uma alimentação de baixa qualidade, com consumo excessivo de calorias 

aliado a baixo gasto energético. Sendo assim se faz necessário orientar ingestão 

de carboidratos complexos e integrais, frequência e número das refeições, 

aumentar no consumo de frutas, verduras, legumes e fibras, além de alimentos 

de origem animal ricos em proteína como também evitar alimentos altamente 

processados e substituir refrigerantes e sucos com açúcar por água (DUNCAN, 

2013). 

Estimulamos que a paciente realizasse atividade física com maior 

regularidade, aumentando o tempo e frequência das caminhadas. O exercício 

físico regular, do tipo aeróbico, como a caminhada, é suficiente para que se 

obtenha capacidade física moderada e se associa a melhora do estado de saúde 

geral, diminuindo os índices de mortalidade geral, e particularmente por câncer 

e doenças cardiovasculares (PIERIN, 2004). 

Os critérios diagnósticos de depressão, de acordo com o Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (DSM – IV, 4th ed.) são: além de humor 

deprimido, perda de prazer ou interesse, ganho ou perda de peso, alterações do 

sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, sensação de inutilidade, 

incapacidade de se concentrar, pensamentos suicidas ou de morte. A Sra. MAVS 

nos revelou alguns desses critérios como problemas de sono e desejo de 

isolamento. Portanto deve-se iniciar terapia antidepressiva, foi selecionada a 

fluoxetina 20 mg/dia, pois além do efeito antidepressivo atua como terapia 

adjuvante na perda de peso, também foi prescrito clonazepam 2mg/dia à noite 

com planejamento de retirada antes de completar 8 semanas, porém para reduzir 

o risco de dependência química se faz necessário reavaliar em tempo curto a 

resposta ao tratamento. 

Em relação a medidas farmacológicas para diabetes mellitus, decidimos 

fazer uso de metformina 850 mg, 01 cp após almoço devido ao perfil da paciente, 
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de acordo com o que recomenda as Caderno de Atenção Básica nº36 sobre 

Diabetes Mellitus. 

Para controle da hipertensão arterial, é necessário a utilização de um anti-

hipertensivo de primeira linha, foi prescrito o uso de HCTZ 25mg, 01 cp pela 

manhã, com ajuste da prescrição a depender dos níveis pressóricos obtidos 

durante longo período. Para o tratamento da dislipidemia será necessária a 

utilização de sinvastatina 20mg, 01 cp à noite.  

Para tratamento da esquistossomose forma intestinal foi prescrito 

terapêutica especifica com praziquantel. O tratamento específico se reveste de 

grande importância, tanto pelo alcance da cura parasitológica quanto pela 

possibilidade de se prevenir ou reverter suas formas graves, os fármacos 

utilizados são o praziquantel e oxamniquina (BRASIL, 1998).  

Além disso a paciente foi orientada a comparecer com regularidade ao 

posto para avaliações glicêmicas e de pressão arterial além de consultas 

médicas regulares em intervalos máximos de 3 meses para reavaliação 

laboratorial de riscos cardiovasculares, controle da comorbidade, ajustes 

posológicos, e demais queixas. 
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3 Promoção da Saúde, Educação em Saúde e Níveis de 

Prevenção 

As consultas de puericultura são alternadas entre 3 profissionais do 

município, sendo realizadas pelo médico da Equipe de saúde da família (ESF), 

enfermeira da ESF e pediatra do município. Temos o objetivo de realizar o 

cronograma de consultas sugerido pelo MS (ministério da saúde) em seu 

Caderno de Atenção Básica, nº 33, referente à Saúde da Criança de sete 

consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 

4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida 

(no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas 

ao mês do aniversário até o décimo ano de vida. (grau de recomendação D) 

A consulta de puericultura consiste em uma avaliação integral da saúde 

da criança durante a qual se avalia o crescimento e desenvolvimento, peso, 

estatura, desenvolvimento neuropsicomotor, imunizações e intercorrências, 

além do estado nutricional. (grau de recomendação D) 

Na avaliação física da própria criança também investigamos histórico 

familiar de distúrbios nutricionais, e percebemos um número alto de parentes de 

primeiro grau com histórico de dislipidemia o que motivou a solicitação paras 

essas crianças de exames de perfil lipídico seguindo a recomendação do MS de 

pesquisar o perfil lipídico (colesterol, HDL, triglicerídeos e LDL) de crianças cujos 

pais ou avós apresentaram doença cardiovascular precoce (antes de 55 anos 

para homens e 65 anos para mulheres) ou cujos pais tenham níveis de colesterol 

total acima de 240mg/dl. O rastreamento deve ser realizado a partir dos 2 anos 

de idade, a cada 3 a 5 anos. 

Objetivamos a realização de consultas de pré-natal de no mínimo 6, 

iniciadas a partir do primeiro trimestre gestacional, e intercalamos as consultas 

entre profissional médico e enfermeiro. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde, o número adequado seria igual ou superior a seis. É possível que um 

número menor de consultas, com um foco maior para o conteúdo individualizado 

das consultas, em gestantes de baixo risco, não aumente resultados perinatais 

adversos [Grau de recomendação A].   
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Na primeira consulta realizamos o preenchimento da ficha do SisPreNatal, 

do Cartão da Gestante e do prontuário de Pré-Natal que possui identificação da 

paciente e dados da anamnese e exame físico. Verificamos também a situação 

vacinal, solicitamos os exames de rotina e ocorre a realização dos testes rápidos, 

finalizando com a orientação sobre cronograma de consultas e tratamentos 

propostos caso sejam necessários. Em consultas subsequentes colhemos 

anamnese sucinta com avaliação das queixas mais comuns na gestação e dos 

sinais de intercorrências clínicas e obstétricas, e exame físico direcionado, 

verificação do calendário de vacinação e de resultado dos exames 

complementares; revisão e a atualização do Cartão da Gestante e da Ficha de 

Pré-Natal (grau de recomendação D) 

Recentemente e devido a percepção de casos cada vez mais frequentes 

de infecção recorrente do trato urinário (ITU) em gestantes, começamos a indicar 

um número maior de profilaxia antibiótica dessa enfermidade. A profilaxia das 

ITU em gestantes está indicada quando há mais de dois episódios de infecção 

na gestação ou então um episódio de pielonefrite aguda associada a fatores de 

risco. A droga mais utilizada é a nitrofurantoína na dose de 100 mg ao dia até a 

37-38ª semana de gestação, associado a medidas de higiene e hidratação 

(DUARTE, 2008). 

Gestantes de alto risco pré-natal são encaminhadas para atendimento 

com médico obstetra em centro de referência estadual (CAISM) (grau de 

recomendação A), porém a paciente é orientada a continuar as consultas de pré-

natal também com a equipe de saúde da família.  

Na atenção à saúde da mulher objetivamos consultas periódicas onde 

avaliamos aspectos ginecológicos do ciclo menstrual, atividade sexual, utilização 

de métodos contraceptivos. Segundo o MS recomenda, objetivamos que 

anualmente seja realizado a colpocitologia oncótica em mulheres entre os 25 aos 

64 anos, esse exame é realizado pela enfermeira da ESF, e a mamografia é 

solicitada em mulheres a partir dos 50 anos (e mais cedo naquelas que possuem 

risco aumentado para câncer de mama) (grau de recomendação B)  
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4 Visita domiciliar/ Atividade no domicílio 

Os cuidados em saúde no domicílio remontam ao período de sociedades 

antigas, como Grécia e Egito. Com o advento da visão hospitalocêntrica os 

cuidados em domicílio obtiveram seu decréscimo e a doença passou a ser 

institucionalizada. Entretanto, com a crise do modelo médico hegemônico liberal 

e o envelhecimento da população houve uma crescente demanda para o modo 

de assistência domiciliar (CADERNO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, MS, 2012) 

A visita domiciliar pode ser definida como uma forma de atenção em 

Saúde Coletiva voltada para o atendimento ao indivíduo e à família ou à 

coletividade que é prestada nos domicílios ou junto aos diversos recursos sociais 

locais, visando a maior equidade da assistência em saúde” (CECCIM & 

MACHADO, s/d) 

Na nossa Equipe de Saúde da família (ESF) as visitas domiciliares são 

agendadas e programadas de acordo com a necessidade e perfil de cada micro 

área. As informações para a programação das visitas são passadas pelos 

agentes de saúde, através de suas visitas mensais das suas respectivas áreas. 

São realizadas, basicamente, três tipos de visitas domiciliares. Visitas 

programadas e continuadas, realizadas para usuários acamados ou que por 

algum motivo não possam se deslocar até o posto de saúde, visitas de 

emergência para casos que o paciente não consiga ser transportado 

rapidamente para o hospital e visitas domiciliares para confirmação de óbito ou 

avaliação de pacientes que tiveram alta hospitalar recentemente. 

Na reunião mensal da equipe, momento em que fazemos o cronograma 

da equipe, usualmente, disponibilizamos 2 dias para realização somente de 

visitas domiciliares dos casos de pacientes que precisam das visitas 

continuadas. Como exemplo de pacientes que visitamos regularmente e que 

fazem parte desse grupo podemos citar:  paciente com déficit motor de membros 

inferiores devido a neuro-esquistossomose medular, pacientes com sequela 

motora de acidente vascular encefálico, idosos com dificuldade de deambulação 

devido a fratura de quadril ou osteoartrose avançada, pacientes com doenças de 
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alto grau de limitação, como Alzheimer, Parkinson, Poliomielite, além dos 

pacientes crônicos que, por algum motivo, não comparecem ao posto de saúde.  

A visita domiciliar é realizada pela equipe composta por médico, 

enfermeira, técnica de enfermagem e agente de saúde responsável pela área. 

Durante a visita é realizada a anamnese, exame físico e prescrição de 

medicação, por vezes ocorre a administração de algumas medicações no próprio 

domicilio, tanto orais como parenterais, e também são realizados alguns 

procedimentos, tais como: retirada de pontos, troca de curativos, troca de sondas 

e lavagem de ouvido. 

Como dificuldade para realização das visitas podemos citar o encaixe de 

todas as visitas no cronograma, devido à alta requisição dessa modalidade pelos 

agentes de saúde; condição das estradas dos povoados, que na sua maioria são 

de chão batido e, por muitas vezes, se encontram em má situação de 

manutenção; área geográfica do território extensa, de população rural, com 

casas espaçadas , baixa densidade demográfica o que faz com que o transporte 

da equipe de um domicilio para o outro seja prolongado. 

Houve uma evidente evolução na nossa ESF em relação à realização de 

visitas domiciliares. Não era comum a profissionais médicos anteriores a 

realização e o planejamento das visitas domiciliares como também a equipe não 

estava habituada a escolha de visitas domiciliares seguindo graus de indicação 

bem esclarecidos. Durante o nosso período de atuação houve foco na 

conscientização da equipe e população sobre o funcionamento das visitas 

domiciliares baseado no material teórico oferecido pelo curso de especialização 

em Saúde da Família da UFCSPA/UNASUS. 
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5 Reflexão Conclusiva 

Durante o período de trabalho no curso de especialização em saúde da 

família houve grande crescimento pessoal no âmbito profissional através do 

refinamento e atualização dos conhecimentos teóricos fomentados por um 

ambiente de aprendizagem baseado no modelo científico, houve 

aprofundamento sobretudo em clínica médica, pediátrica, ginecologia e 

obstetrícia e saúde coletiva. 

O trabalho numa equipe multidisciplinar foi de grande relevância, pois 

podemos expandir nossa participação no trabalho com os demais profissionais 

que compõem a atenção primária compreendendo melhor a perspectiva e 

necessidades de uma população no âmbito da estratégia de saúde da família, 

obtivendo diferentes visões sobre o tratamento de um mesmo paciente e 

ampliando, assim, nossa visão do cuidado com o usuário. 

O curso atuou com excelência, pois estimulou a articulação entre ensino 

e prática médica diária, se utilizando de boa metodologia na busca de 

conhecimento e desenvolvimento dos discentes, além de estimular o raciocínio 

e pensamento crítico e reflexivo. 

Como dificuldades encontramos questões sócio-políticas inerentes a um 

período de instabilidade na gestão municipal já que na metade do ano de 2016 

houve o afastamento da gestão provocado pelo processo de impeachment da 

prefeita eleita em 2012, o que refletiu negativamente no funcionamento da 

Atenção Primaria à saúde do município. 
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Resumo 

Este projeto apresenta uma proposta de intervenção para a equipe de Estratégia 

da Saúde da Família do povoado de Borda da Mata, com o objetivo de trabalhar 

com educação em saúde e prevenção de novos casos de esquistossomose em 

moradores desta localidade. A esquistossomose mansoni é uma moléstia 

parasitária de caráter endêmico, veiculação hídrica e causada pelo helminto 

Schistosoma mansoni. Acomete diversas áreas do mundo, no Brasil a sua 

elevada prevalência tem direta relação com péssimas condições sanitárias, 

condições de trabalho da população rural, controle de caramujos, clima, falta de 

esclarecimento e conscientização da população. Neste contexto esse projeto 

visa intervir diretamente na prevenção de infecções por esta moléstia, através 

da educação em saúde, atuando com a população e profissionais de saúde da 

localidade de Borda da Mata, área ribeirinha do município de Canhoba-SE. 

Foram realizadas pesquisas através de arquivos científicos no Scielo, BVS, 

livros, manuais e sites do ministério da saúde sobre o tema. Acredita-se que essa 

proposta possa prevenir novas infecções da doença, melhorando assim a 

qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Esquistossomose, Doenças Parasitárias, Educação em 

Saúde.
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3 Introdução 

 

Durante atendimentos médicos, neste ano, na localidade de Borda da Mata, 

onde situa-se a Unidade Básica de Saúde da equipe 002, do município de 

Canhoba, houve a identificação, tratamento e notificação de 2 casos não-

autóctones de esquistossomose intestinal. O município de Canhoba encontra-se 

dentro do polígono das secas. Canhoba está totalmente inserido na bacia dório 

São Francisco, outros rios importantes da região são o rio Salgado e seus 

afluentes rio do Poção e o riacho Cancelo. Canhoba não é considerada zona 

endêmica para esquistossomose, porém a localidade de Borda da Mata é área 

ribeirinha banhada pelo Rio São Francisco, possui uma população composta por 

agricultores e pescadores que se utilizam de rios e coleções de água de 

municípios próximos, como Ilha das Flores, o qual é região endêmica para esta 

parasitose, se expondo, portanto a tal risco. 

A esquistossomose é uma infecção parasitária endêmica de veiculação 

hídrica, e parte do ciclo biológico ocorre em águas doces infestadas por larvas 

(cercarias), que são liberadas por caramujos do gênero Biomphalaria. Tem como 

agente etiológico o helminto Schistosoma mansoni que infecta o ser humano e, 

eventualmente, outros animais vertebrados (MELO; ZECH-COELHO, 2005). É 

uma doença tipicamente dependente das condições socioeconômicas do 

homem. 

Visando reduzir a morbidade da esquistossomose, bem como, prevenir ou 

interromper a transmissão do parasito entre o homem e o molusco hospedeiro 

intermediário, vários autores elaboraram um conjunto de medidas de 

intervenção. Essas medidas incluem a quimioterapia, o saneamento ambiental, 

o controle de moluscos, o abastecimento de água e a educação ambiental e em 

saúde (PIERI, 1995). 

Para a efetivação do SUS é necessária a reorganização do modelo 

assistencial, tendo por base os princípios de universalização, equidade, 

participação, integralidade do atendimento e impacto epidemiológico.  
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Assim, quando falamos em prevenção, é necessário incorporar a questão da 

educação em saúde. Compreendendo a educação em saúde como um processo 

de troca de conhecimentos que ocorre entre a população e os profissionais. É 

necessário constituir um sistema integral de atenção à saúde que supere a lógica 

hospitalocêntrica, dando lugar a novas práticas neste campo. 
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2 Problema 

 

Intenso desconhecimento sobre Esquistossomose mansônica, da população 

ribeirinha de Borda da Mata, localizada no município de Canhoba-SE, que 

apesar de não ser região endêmica da parasitose, existe um considerável 

número de pescadores e pessoas que circulam por rios e coleções hídricas de 

regiões próximas que são endêmicas para a doença. 
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3 Justificativa 

 

Devido a identificação de 2 casos não-autóctones de esquistossomose 

mansoni, durante o ano de 2016, em atendimentos médicos no povoado 

ribeirinho de borda da mata no município de Canhoba-SE, foi constatado uma 

preocupação crescente da população sobre a doença, como também avaliado o 

potencial dano a população devido a desinformação existente sobre a parasitose 

e sobre medidas necessárias para evitar um surto de esquistossomose faz-se 

necessário uma ação educativa para a população do povoado e dos profissionais 

de saúde que compõem a equipe desta localidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

 

Promover ação educativa para a comunidade e profissionais da área de saúde 

da área de abrangência da equipe de PSF de Borda da Mata do Município de 

Canhoba/SE 

 

4.2 Objetivo específico 

 

Fortalecer a importância da Educação em saúde para controle da 

Esquistossomose mansoni. 

Realizar palestras com a população para o esclarecimento da parasitose. 

Conscientizar a população sobre a importância de melhorias das condições 

sanitárias na comunidade. 

Atualizar profissionais da área de saúde para conscientização do problema local 

da esquistossomose. 
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5 Revisão de Literatura 

A esquistossomose é uma moléstia parasitária de caráter endêmico 

causada por espécies de vermes trematódeos e o hospedeiro definitivo é o 

homem. Sua importância está relacionada ao elevado número de morbidade e 

mortalidade em aproximadamente 76 países acometendo cerca de 240 milhões 

de indivíduos. Estima-se que 700 milhões de pessoas vivem em áreas de risco 

e, destas, 20 milhões desenvolvem sérias complicações na forma crônica, 

acarretando cerca de 200.000 mortes por ano (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2016) 

A introdução da esquistossomose mansoni no Brasil ocorreu em 

decorrência da importação de escravos africanos que traziam consigo a parasita. 

Com a presença de hospedeiros intermediários suscetíveis (Biomphalaria) e 

também a constantes deslocamentos da população em busca de melhores 

condições de vida, portadores do parasita sã diagnosticados em todo território 

nacional (TELES, 2005).  

Os caramujos são encontrados em córregos, riachos, lagoas, brejos e 

pântanos, onde se encontra abundante vegetação que serve como alimento para 

proteção dos ovos ali depositados. Esses moluscos encontram-se em regiões 

onde há coleções de água doce, como por exemplo: barragens, áreas de 

irrigação, rios, lagoas brejos, dentre outros. (BRASIL, 2005). 

A esquistossomose apresenta um quadro sintomático dependente da 

localização do parasito no organismo humano e do estágio da doença. A 

principal complicação da esquistossomose mansônica ou esquistossomíase é a 

hipertensão portal nos casos avançados que se caracteriza por hemorragia, 

ascite, edema e insuficiência hepática severa, casos que, apesar do tratamento, 

quase sempre evoluem para óbito (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2016).  

O diagnóstico da esquistossomose é baseado em dados clínicos e 

laboratoriais, o exame clínico é focado na busca dos sinais e sintomas da doença 

e estilo de vida, já o laboratorial é representado pelos métodos diretos que 
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detectam ovos nas fezes ou na mucosa retal (Parasitológico de fezes, raspado 

retal, biopsia cirúrgica, biopsia hepática, biopsia retal), o mais utilizado é o exame 

parasitológico de fezes, por não ser agressivo e não necessitar de instrumentos 

especializados e métodos indiretos, que dependem de avaliações clínicas e 

sorológicas. (REY, 2008). 

O Praziquantel (pirazinoisoquinolina) e Oxamniquina são administrados 

para tratamento da esquistossomose mansoni em dose única, via oral calculada 

por idade/peso do indivíduo, são drogas que apresentam baixa toxicidade e alta 

eficácia (até 80%). Atualmente, prefere-se o Praziquantel, pelo menor custo 

(KATZ; ALMEIDA, 2003). 

No Brasil os programas de controle da esquistossomose mansoni, são 

orientados por órgãos federais de controle de endemias. Existe o programa de 

Controle da Esquistossomose (PCE) do ministério da saúde com a finalidade de 

diminuir os casos de esquistossomose do país e consiste em identificação das 

áreas de risco, tratamento das pessoas com esquistossomose, saneamento 

básico, combate aos caramujo e educação em saúde para população. 

As dificuldades do controle da esquistossomose no Brasil se devem à 

complexidade do problema de controle da doença no país, já que cada foco de 

transmissão apresenta suas características específicas, sendo necessário 

reavaliar as medidas profiláticas específicas (NEVES, 2000).  
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6 Metodologia 

Trata-se de um projeto de intervenção, sendo a população alvo a 

comunidade do povoado Borda da Mata no município de Canhoba/SE, e 

profissionais que compõem a equipe de saúde da localidade (Enfermeira, técnica 

de enfermagem e agentes de saúde).  

6.1  Pactuação das ações 

O projeto objetiva promover 2 reuniões, trabalhando com Educação em 

Saúde, tendo por base a atualização dos conhecimentos teóricos, com 

promoção de palestras sobre o tema abordado (Esquistossomose), produção de 

panfletos e cartazes, orientando sobre as características da doença e sobre a 

importância das condições de saneamento básico, dando atenção às 

necessidades do dia a dia desta comunidade carente, para a minimização de 

riscos de exposição à infecção por esquistossomose. 

6.2  Organização e gestão do serviço 

Na primeira quinzena de fevereiro acontecerá a primeira reunião com os 

profissionais que compõem a equipe de saúde (enfermeira, técnica de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS) e diretora do posto), além 

do secretário de saúde, coordenador da atenção básica e vigilância 

epidemiológica, quando então será explanado a importância do trabalho,  

apresentação e discussão do tema além da organização do trabalho e divisão 

de tarefas, que se trata da produção de panfletos, cartazes e cartilhas de convite 

das palestras para entrega nas residências da comunidade.  

6.3  Execução da ações 

As ações iniciarão em fevereiro, os ACS distribuirão cartilhas propagando 

o tema, importância e data das palestras, confeccionaremos cartazes que serão 

colocados nos postos de saúde. Na segunda quinzena de maio e primeira 

semana de junho serão realizadas as 2 palestras com a população e posterior 

distribuição de panfletos com tópicos e atitudes mais importantes a serem 

lembrados e exercidos pela comunidade. 
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6.4  Monitoramento e avaliação 

Existe ainda a dificuldade em mudar hábitos culturais e rotina de vida de 

uma comunidade, isso requer tempo, argumentações e ações educativas, bem 

como motivar a comunidade, portanto o projeto será monitorado com reuniões 

da ESF após as palestras, onde serão discutidos temas pertinentes e feitas 

observações que visem melhorar o processo educativo das palestras. A atuação 

dos profissionais da ESF será um fator facilitador deste processo, pois os 

mesmos desempenham um papel fundamental na organização dos serviços e 

na articulação com a população, por estarem mais próximos de sua realidade de 

vida.  

Ao final do projeto os ACS deverão realizar entrevistas durante visitas 

domiciliares com membros das famílias participantes e avaliar mudanças de 

hábitos propostos e níveis de conhecimento básicos sobre o tema abordado. 
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7 Cronograma 

Ações Janeiro/2017 Fevereiro/2017   Março/2017   Abril/2017 Maio/2017 Junho/2017 

Apresentação da 

proposta à equipe 

de saúde 

        

     X 

     

Organizar material 

para palestras 

 

     X 

 

      X 

    

Levantamento de 

pacientes 

participantes pelos 

ACS  

 

     X 

 

     X 

       

         

   

Reunião de equipe 

com divisão de 

trabalho  

  

     X 

  

        

  

Entrega das 

cartilhas de convite 

aos pacientes por 

ACS 

  

     X 

 

      X 

       

       X 

 

     

 

       

Execução das 

palestras 

     

    X 

 

      X 

Monitoramento das 

ações 

     

    X 

 

      X 

Avaliação final do 

projeto 

      

      X 
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8 Recursos necessários 

 

Financeiro: Recursos áudio visuais, data show, folhetos educativos, cartazes. 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema 
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9 Resultados esperados 

 

Espera-se contar com a presença de 100% dos profissionais da ESF e 

com cerca de 100 moradores da localidade. Esse projeto objetiva aumentar a 

eficiência da equipe em diagnosticar, tratar e acompanhar novos casos de 

esquistossomose, como também a partir de um maior entendimento do tema, 

diminuir os riscos e a exposição da população a essa patologia. 
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