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1. INTRODUÇÃO DO PORTFÓLIO 
 
 
Graduado em Medicina E Especialista em Medicina geral integral pela 
Universidade de Ciências Médicas de As Tunas:”Zoilo Marinello Vidaurreta”, de 
Cuba. Atuo no Programa “Mais Médicos para o Brasil” desde julho de 2016 
como médico da Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Antônio do Nascimento Ferreira, Estado do Amazonas.  
 
Ainda realizo a função de médico assistencialista em a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) “Antônio do Nascimento Ferreira”, município Nova Olinda do 
Norte no Estado do Amazonas. Localizada na zona rural do município deste 
município, A UBS onde atuo, estima 2700 atendimentos anuais entre nossas 
duas equipes de saúde.  
 
Nossa área de abrangência cuenta com 12 áreas com agente comunitário de 
saúde em cada uma delas (ACS), todas riberinhas, as maiorias das casas de 
madeira e em mal estado construtivo. Na comunidade ademais da UBS há uma 
escola de categoria municipal que abarca ensinos de primaria, ensino 
fundamental e ensino meio; uma rádio base e duas igrejas. 
 
A infraestrutura aprecia-se um discreto crescimento populacional, devido ao 
baixo nível cultural, fortalece a costume de procriar sem planejamento familiar 
nem uma adesão aos serviços de saúde da comunidade. 
 
A pesar de não ter serviços de segurança na comunidade é pouco freqüente a 
ocorrência de brigas entre os habitantes. Mais temos um alto índice de 
consumo de álcool e de desemprego; que este último se fundamenta em as 
escassas oportunidades de vagas para trabalhar, pelo que as principais fontes 
de alimentação das famílias são: a pesca, a caça e as plantações de (frutas, 
legumes e vegetais), e uma ajuda que da o governo a traves da bolsa de 
família. 
 
Desse jeito visa amortiguar a falha presente na saúde do homem na realidade 
da comunidade. O portfólio constitui de projeto de intervenção, com relatos de 
caso e discussões contextualizadas ao aprimoramento e inserção de melhorias 
voltadas a saúde do homem. 
 
O Projeto de Intervenção que pode ser consultado nos Anexos deste Portfólio 
trata de estratégias para diagnóstico e tratamento precoce da Hanseníase no 
município de Nova Olinda do Norte, projeto que foi desenvolvido no ano 2016 
pelo Ministério da saúde e utilizando-se como ferramenta inovadora para maior 
envolvimento dos homens nas ações voltadas a melhorar o acesso e 
acolhimento da população aos serviços de saúde dos pacientes com 
hanseníase que é em questão o objetivo fundamental deste projeto. 
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ATIVIDADE 2 DO PORTFÓLIO - ESTUDO DE CASO CLÍNICO   

CASO CLÍNICO: UBS Antônio do Nascimento Ferreira. 

 

Anamnese  

Identificação: 

Nome: LCSA. 

Idade: 63 anos. 

Sexo: Feminino. 

Escolaridade: Ensina Básica Terminada. 

Estado civil: Viúva. 

Profissão: Aposentada. 

Naturalidade: Amazonense. 

Residência Atual:  Vila dos Abacaxis. Nova Olinda do Norte. Amazonas. 

 

Queixa principal: 

Formigamento nas pernas. 

 

História da doença atual:   

1ª Consulta Médica (03/07/2017)  

Paciente com histórico de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus Tipo 2, 

também apresenta Hanseníase, com tratamento continuado. Refere apresentar 

formigamento nas pernas,dor e dormência;cefaléia, além de fraqueza e tontura. 

Interrogatório sintomatológico:  

Sintomas Gerais: normocorada e eupnéia, tem fraqueza e tontura.  

Cabeça e Pescoço: Tem cefaléia e nega outras queixas.   

Tórax: nega sintoma.  

Abdome: nega sintoma.                                                                                                          
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Sistema Geniturinário: nega sintoma. 

Sistema endócrino: nega sintoma.  

Coluna vertebral, ossos, articulações e extremidades: Dor nas pernas. 

Sistema nervoso: cefaléia, dormência, formigamento nas pernas. 

 

Antecedentes Pessoais:   

4ta Filha de 7 irmãos. 

Doenças da infância: Varíola. 

Hipertensão Arterial hás mais de 10 anos. 

Diabetes Mellitus hás mais de 10 anos. 

Dengue há três anos. 

Vacinas: Atualizadas. 

Antecedente Cirúrgico: Não. 

Telarca: 10 anos. 

Menarca: 12 anos. 

Sexarca: 14 anos. 

Menopausa: 48 anos.  

História Obstétrica: G3 P3 A0. 

 

Nega alergia medicamentosa o de outro tipo, não transfusões. 

Medicamentos em uso: Captopril (25mg) 1 comprimido 8/8 horas, 

Glibenclamida (5mg) 1 comprimido de 12/12 horas, Hidroclorotiazida (25mg) 1 

comprimido ao dia, Metformina (850mg) 1 comprimido de 12/12 horas. 

 

Antecedentes Familiares: 

Pai: Falecido por AVC. 

Mãe falecida: não conhece a causa. 

7mo Irmão: Diabetes Mellitus. 
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Genograma: 

 

 

 

Condições de Vida:  

Habitação: Vive numa casa de madeira com 3 cômodos, 1 sala, 1 cozinha, 1 

banheiro, consomem água do poço, queimam o lixo,mora com seu strês filhos, 

as parceiras deles e 4 netos. 

Alimentação: Predominantemente peixe, carboidratos, gorduras, pouca fruta e 

verduras. 

História ocupacional: Trabalhou no Correio e agora está aposentada. 

Atividades físicas: Sedentária.  

Vícios: nega tabagismo, alcoolismo e drogas.  
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Condições socioeconômicas: a renda familiar é aceitável. 

Vida conjugal e ajustamento familiar: Vida conjugal não tem o relacionamento 

com a família é bom. 

 

Exame Físico   

Somatoscopia:  

Paciente em regular estado geral, lúcida e orientada no tempo e espaço e 

pessoa, fácies não característica de nenhuma patologia, fala e linguagem 

típica, biótipo normolíneo, atitude voluntária, mucosa normocorada, anictérica, 

acianótica, hidratada, afebril ao toque.   

Sinais Vitais:  

Temperatura: 36,4ºC. 

PA: 130x90 mmHg. 

FC: 72 bpm. 

FR: 19 rpm. 

 

Medidas Antropométricas: Peso: 56 kg, Altura: 152 cm.  

Estado Nutricional: IMC (Índice de Massa Corporal): (24.2 No peso ideal).   

 

Cabeça e pescoço:  

Simétricos, sem deformidades aparentes, Tireóide não visível nem palpável, 

com ausência de adenomegalia nem tumorações. 

 

Aparelho Respiratório: 

Orofaringe sem sinais inflamatórios.   

Inspeção: tórax simétrico, respiração torácica, amplitude normal, ausência de 

abaulamentos, retrações, cicatrizes ou tiragem. 

Palpação: expansibilidade normal, frêmito tóraco-vocal sem alterações. 

Percussão: sonoridade normal. 
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Ausculta respiratória: Murmúrio Vesicular audível, sem ruídos agregados.  

 

Aparelho cardiovascular: 

Inspeção: Não se observam deformidades nem movimentos pulsátiis, 

batimento da ponta não visível.  

Palpação: ictus da ponta palpável no em quinto espaço intercostal, não 

frêmitos, thrills nem roces. 

Percussão: Área cardíaca percutível, dentro dos limites normais. 

Ausculta cardiovascular: Ruídos cardíacos normais, rítmicos e de bom tônus e 

intensidade. Não se ausculta ruídos assessórios, sopros nem roce. 

Aparelho Arterial Periférico: Pulsos presentes, simétricos e normais em 

frequência e intensidade. Enchimento capilar normal. 

Aparelho digestivo: 

Boca com presença de adentia parcial e caries, língua normal, mucosas 

normais.  

Abdome Inspeção: plano, presencia de vergetures; não circulação colateral, 

cicatriz ou abobamentos.  

Ausculta: Ruídos Hidroaéreos normais, não sopro abdominais. 

Percussão: timpânico, não visceromegalia nem tumoração. 

Palpação: Não dor a palpação superficial nem profunda, não massa tumoral, 

nem visceromegalia. 

 

Aparelho geniturinário: 

 Mamas sem alterações, rins não palpáveis. Pontos Reno - ureterais não 

dolorosos a palpação. 

 

Aparelho neurológico: 

Facie, atitude e marcha normal, consciência normal, orientada em tempo, 

espaço e pessoa, linguajem claro e coerente, sem sinais de irritação meníngea. 

Hiperestesia plantar, reflexo aquileano diminuído. 
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Soma: tono e força muscular normal, ausência de dor, crepitação ou 

deformidades a palpação. 

 

Hipótese diagnostica: 

Hipertensão Arterial Estagio 1. 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Neuropatia diabética. 

Hanseníase já diagnosticada. 

Conduta: 

I. Investigativa: 

-Glicemia de jejum: 124mg/dl. 

-TTG: 162mg/dl as duas horas. 

-Hemoglobina glicada: 7.3% 

II. Terapêutica: 

Tratamento não medicamentoso: Mudança no estilo de vida incorporar-se ao 

projeto Mais Saúde da UBS para fazer caminhadas duas vezes na semana. 

Fazer dieta de base vegetariana: rica em frutas, como limão, laranja, legumes 

verdes e hortaliças, alho e cebola para temperar as comidas. 

Não permanecer sentada por longos períodos de tempo, levantar-se com 

frequência.  Não cruzar as pernas, fazer movimentos circulares com os pés.  

Tratamento medicamentoso: 

-Captopril (25mg): 1 comprimido 8/8 horas.  

-Glibenclamida (5mg): 1 comprimido de 12/12 horas.  

-Hidroclorotiazida (25mg): 1 comprimido ao dia.  

-Metformina (850mg): 1 comprimido de 12/12 horas como tratamento 

continuado.  

–Vitforte: 1 comprimido duas vezes ao dia. 

E para a Hanseníase já diagnosticada: 

-Rifampicina (300mg): 2 cápsulas (600mg) mensual, com administração 

supervisionada. 
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-Dapsona (100mg): 100mg diários, auto-administrada; duração do tratamento 

de 6 a 9 meses. 

-Clofazimina (100mg): 3 cápsulas (300mg) e uma dose diária de 50mg, auto-

administrada. 

 

Solicito exames clínicos para rastreamento da doença conforme o 

protocolizado no Caderno de Atenção Básica glicose, Uréia, Creatinina, 

Colesterol, Triglicerídeos e Urina. Avaliar pela nutricionista do NASF. 

 

Evolução:  

2ª Consulta (Dia 11/07/2017)  

Dados da triagem: P: 56 Kg   A: 152 cm   PA: 130/80 mmHg    FC: 76´    FR:18´    

Paciente com bom estado geral, nega queixa alguma, refere que se incorporou 

ao projeto Mais saúde, mudou sua forma de alimentação depois da avaliação 

pela nutricionista. Está tomando o medicamento regularmente. Apresenta 

exames laboratoriais.  

-Glicose: 134 mg/dl. 

-Ácido Úrico: 3 mmol/l. 

-Creatinina: 0,9 mg/dl. 

-Colesterol total: 168 mg/dl. 

-HDL: 41. 

-Triglicerídeos: 180 mg/dl. 

-Score de Framingham: Risco moderado (15 %). 

 

Conduta:  

Manter o tratamento indicado. Avaliar pelo Neurologista. Acompanhamento 

pela Estratégia Saúde da Família. 

 

3ª Consulta (Dia 22/08/2017)  

Dados da triagem: P: 56 Kg    A:152 cm   PA: 130/80 mmHg   FC: 78´   FR:20´    
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Retorna a consulta e refere ainda não tem sido avaliado pelo Neurologista, 

além de ter dificuldade para dormir.  

Hipótese diagnostica: 

Insônia 

Conduta:  

Indico Amitriptilina (25 mg) 1 comprimido uma vez a noite durante duas 

semanas. Manter o tratamento indicado. Acompanhamento pela Estratégia 

Saúde da Família. 

Plano:  

Visita a cada dois dias pelo Agente Comunitário de Saúde. 

Visita Domiciliar ESF para identificar alguma situação na dinâmica da família 

relacionado com a insônia. Avaliar pelo Neurologista e realizar atividades de 

promoção de saúde para evitar o pé diabético. 
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ATIVIDADE 3 DO PORTFÓLIO. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS 

Há um ano e 5 meses atuo na UBS “Antônio do Nascimento Ferreira”, na Vila 
dos Abacaxis de Nova Olinda do Norte, Amazonas e a prática mais relevante 
que adotei na área de pacientes doentes de Hanseníase e o direito da saúde 
integral.  
 
Eu comecei fazendo uma revisão personalizada dos usuários com doença de 

Hansen,  das fichas individuais de controle similares as das usadas em os 

casos de Tuberculose, como os dados de identificação, endereço, nome do 

agente comunitário de saúde de cada lugar, medicações utilizadas, data e 

quantidade de comprimidos prescritos, já que uma doutora trabalhou na 

unidade de saúde antes de eu começar trabalhar. 

Este instrumento de trabalho me permitiu conhecer todo em relação aos 

pacientes, familiais e o entorno onde se desenvolvem (identificação, 

antecedentes pessoais e familiais, riscos, da doença de Hansen, modo e estilo 

de vida, e meio onde se desenvolvem).  

Estos cadastros ficam organizados na UBS e são utilizados em cada 

atendimento que recebem estos pacientes, que ao começo não tenham hábitos 

de assistir as consultas agendadas e só visitavam o posto para renovar os 

receituários dos medicamentos que consumiam quando terminavam os 

remédios.  

Isso causou desgostos na população doente e também na equipe de saúde 

pela mudança que tentávamos fazer na época, mas pouco a pouco com nosso 

trabalho no día a día logrei mudar esse hábito com o atendimento e o esforço 

explicando de forma permanente a população da necessidade de o 

acompanhamento adequado dos pacientes com essa doenças na comunidade. 

Desse jeito a população e os profissionais da saúde se adaptaram e aceitaram 

o novo estilo de trabalho, já que reconheceram a melhoria para o 

desenvolvimento das atividades na UBS, que permitiu identificar as incidências 

de doenças, e realizar uma analise da situação de saúde adequado da nossa 

área de abrangência.  

Atenção à pessoa com hanseníase suas complicações e sequelas, deve ser 

oferecida em toda rede do Sistema Único de Saúde, de acordo com a 

necessidade de cada caso. (BRASIL, 2009). 

Explicar a população que ante qualquer alteração na pele (manchas 

esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas) com transtornos da 

sensibilidade, pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, tem que acudir ao 

medico, para avaliação e conduta. Elas tendem a se manifestar principalmente 

através de dor, espessamento dos nervos periféricos e perda de sensibilidade 
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nas áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos olhos, mãos e pés 

(BRASIL, 2010). 

 

Embora não se possa enquadrar a Hanseníase entre as doenças de prevenção 
primaria, pois a vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) não impede o 
adoecimento as evidencias de atenuação, ao evitar as formas multibacilares, 
que corroboram sua indicação. Medidas de promoção à saúde, visando reduzir 
as situações de vulnerabilidade, como os fatores de riscos relacionados à 
pobreza e acesso a melhor qualidade de vida, são imprescindíveis. Ações 
educativas populacionais (divulgação de massa) e individuais (contatos 
domiciliares, família) visam aumentar a percepção do risco de adoecer e 
identificar sinais e sintomas iniciais da doença, contribuindo para o diagnóstico 
precoce (prevenção secundaria). Todos esses fatores trabalhados irão reduzir 
fontes de infecção e interferem na produção de novos casos, em longo prazo 
(ESTRATEGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA HANSENÍASE: p. 404); 
pelo que para dar continuidade as promoções da saúde destes pacientes 
capacitaram a quase toda a população na identificação da sintomatologia da 
Hanseníase. 
 

A principal prevenção consiste em diagnóstico precoce, tratamento 

poliquimioterápico adequado e tratamento das neurites com corticoterapia, 

principalmente durante os estados reacionários. É importante orientar o 

paciente para que realize auto-exame diário e evite traumatismos, calos, 

ferimentos e queimaduras (FIGUEIRA, 2007: p.426). 

 

Outra ação que caracteriza da enfermagem é a sistematização de cuidados, 
onde compreende o diagnóstico precoce, realização dos exames 
dermatoneurológicos, prevenção de incapacidades, apoio psicológico durante o 
tratamento até a cura, conforme visto no Programa de Eliminação da 
Hanseníase (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2010). 
 
Nos indivíduos infectados e adoecidos, a aplicação de medidas de prevenção 
secundária constitui o componente central da intervenção para os serviços de 
saúde, sendo o grande desafio o diagnóstico precoce e tratamento imediato de 
todos os casos existentes. O não cumprimento a contento desse objetivo leva à 
necessidade de oferta de medidas de prevenção terciária para recuperar o 
dano funcional e social causados pela doença, reabilitando o paciente para a 
vida plena. O que também ainda é um desafio na hanseníase, pois envolve 
ações de baixa para alta complexidade (ESTRATEGIA DE PREVENÇÃO E 
CONTROLE DA HANSENÍASE: p. 404). 
 
Também explicamos à população que a Hanseníase é a principal causa de 
incapacidade física permanente dentre as doenças infecto-contagiosas. A 
maneira mais eficaz de prevenir as incapacidades decorrentes da Hanseníase 
é o diagnóstico e tratamento oportunos dos casos, antes de ocorrerem lesões 
nervosas. O tratamento adequado das complicações da Hanseníase, incluindo 
reações e neurites, pode prevenir ou minimizar o aparecimento de outras 
incapacidades. A doença e as deformidades a ela associadas são 
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responsáveis pelo estigma social e pela discriminação contra os pacientes e 
suas famílias em muitas sociedades (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2008). 
 
Concluindo: quando existe a tecnologia de prevenção primária eficaz (vacina), 
é possível prever a erradicação de uma doença. No caso da hanseníase, 
busca-se redução do risco e manutenção de baixo risco, mediante diminuição 
de casos infectantes, por meio 
do diagnóstico precoce e tratamento de casos com sinais incipientes e, muitas 
vezes, assintomáticos (ESTRATEGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA 
HANSENÍASE :p.404). 
 

É muito importante explicar as pessoas que a pesar de ser uma doença 

infectocontagiosa causada por um bacilo denominado Mycobacterium leprae. 

Não é hereditária e sua evolução depende de características do sistema 

imunológico da pessoa que foi infectada (PONTES, 2009). 

 

E além de que atinge a pele, nervos das mãos, braços, pernas, pés, rosto e 

nariz, podendo causar deformidades físicas caso ela não seja diagnosticada e 

tratada precocemente, é relevante um trabalho que visa diagnosticar e tratar 

precocemente aos pacientes fazendo atividades de promoção e prevenção da 

doença. 
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4. ATIVIDADE 4 DO PORTFÓLIO. VISITA DOMICILIAR/ ATIVIDADE NO 

DOMICÍLIO. 

A Visita Domiciliar constitui-se como uma “modalidade atenção à saúde 

substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto 

de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e 

reabilitação prestadas em domicilio, com garantia de continuidade de 

cuidados e integrada às Redes de Atenção à Saúde”(Caderno de Atenção 

Domiciliar Vol. 1). 

É um conjunto de ações realizadas por uma equipe interdisciplinar no 

domicílio do usuário/família, a partir do diagnóstico da realidade em que está 

inserido, de seus potenciais e limitações. Articulam promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação, favorecendo assim, o desenvolvimento 

e adaptação de suas funções de maneira a restabelecer sua independência e 

a preservação de sua autonomia (CAB 19). 

Para a Estratégia de Saúde Familiar, a Visita Domiciliaria é uma tecnologia de 

interação no cuidado à saúde, sendo de fundamental importância quando 

adotada pela equipe de saúde no conhecimento das condições de vida e 

saúde das famílias sob sua responsabilidade. Estabelece o rompimento do 

modelo hegemônico, centrado na doença, no qual predomina uma postura 

profissional tecnocrática e de pouca interação com o usuário, voltando-se à 

nova proposta de atendimento integral e humanizado do indivíduo inserido em 

seu contexto familiar.  

Porque a visita domiciliar é feita?  

• Monitoramento de pacientes e utilizadores de programas;  

• Por iniciativa da enfermeira;  

• A pedido dos outros membros da equipe;  

• A pedido das famílias;  

• A pedido dos membros da comunidade;  

• A pedido de outros serviços sociais. 
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As visitas devem ser programadas rotineiramente pela Estratégia de Saúde da 

Família, devendo a seleção do indivíduo e/ou das famílias ser pautada nos 

critérios definidores de prioridades, por conta de especificidades individuais ou 

familiares. Assim deve-se considerar como critérios gerais:  

- Situações ou problemas novos na família relacionados à saúde ou que 

constituem risco à saúde (morte súbita do provedor, abandono de um dos 

genitores, situação financeira crítica e outros).  

- Situação ou problema crônico agravado. 

- Problemas de imobilidade ou incapacidade que impedem o deslocamento 

até a Unidade Básica de Saúde.  

- Do problema de saúde agudo que necessite de internação domiciliar.  

-  Ausências no atendimento programado.  

- Portadores de doenças transmissíveis de notificação obrigatória. 

- Dos hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase que 

não estão aderindo ao tratamento.  

- Para o grupo de idosos, crianças e gestantes são consideradas prioritárias.  

-Acamados com dificuldade de deambulação.  

- Com doenças crônico-degenerativas sem adesão ao tratamento. 

-Usuários sem cuidador.  

- Recém-nascidos com alto grau de distrofia, com atraso no crescimento ou no 

desenvolvimento.  

- Ausências no atendimento programado e/ou vacinações. 

- Ausências na consulta de pré-natal agendada. 

Na UBS “Antônio do Nascimento Ferreira”, onde atuo desde julho do ano 2016 

a prática da Visita Domiciliar era feita pela enfermeira e o médico não 

participava ao menos que a equipe ou os familiais procuraram ao doutor. Após 
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três meses de trabalho e conhecendo os problemas de nossa área de 

abrangência logrei mudar esse método de trabalho visando ampliar o acesso 

e incentivar a equipe no atendimento. 

Para lograr as mudanças solicitei realizar um mapeamento da nossa área, 

fazendo uma pesquisa ativa dos pacientes que precisarem da Visita Domiciliar 

(acamados, idosos, pacientes com doenças crônicas degenerativas, 

impedidos físicos, pacientes com doenças mentais, estádios terminais, etc.), 

para estabelecer uma ordem de prioridade e realizar uma escala de 

atendimentos nas visitas ao domicilio. Depois começamos a fazer visitas duas 

vezes por semanas (Terça-feira e Sexta-feira no horário da tarde) e fazendo o 

planejamento na reunião de equipe, mensalmente; melhorando de esse jeito o 

controle dos pacientes e as doenças que apresentarem e assim melhoramos 

também a relação médico-paciente, com a família, a comunidade seu vínculo 

com a Unidade de Saúde. 

As visitas são realizadas junto com a ACS da área correspondente, em 

ocasões a enfermeira participa com nós na Visita Domiciliar, onde em 

conjunto avaliamos integralmente aos pacientes e damos atividades de 

promoção de saúde e prevenção de doenças incluindo a pratica do exercício 

físico e o tratamento não farmacológico, e também avaliamos os tratamentos 

medicamentosos com o efeito na doença do paciente, a adesão ao tratamento 

de pacientes com doenças crônicas e a reabilitação dos mesmos. 

Em nossa área de trabalho, por ser rural não contamos com malhas com 

matérias para o atendimento domiciliar como Glicosímetro com fitas, 

termômetros, abaixadores de língua, etc. Eu me preocupei nos casos dos 

pacientes com doenças crônicas, por isso comecei a dar o seguimento 

mediante as visitas domiciliares, para observar mais de perto a forma em que 

os pacientes tomam as medicações, os horários, sua alimentação, alterações 

na dinâmica familiar que afeitam o estado de saúde dos pacientes. 
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5. ATIVIDADE5 DO PORTFÓLIO – REFLEXÃO CONCLUSIVA. 

É evidente que o maior empecilho para a adesão do homem as atividades e 

promoção em saúde básica advém dos bloqueios culturais enraizados na 

sociedade, situando o homem como ser unicamente paternalista e com 

funções familiares pré-estabelecidas. 

De este curso de Especialização em Saúde da Família que estamos 

terminando eu posso afirmar que ter-me ajudado muito no meu 

desenvolvimento profissional, pois ter enriquecido meus conhecimentos 

através dos conteúdos avaliados mediante as aulas,  revisão de artigos e 

atividades dos módulos estudados, fundamentalmente na parte da 

informatização em saúde, área onde eu não estou completamente preparado, 

e foi mais difícil para mim por ficar trabalhando na Unidade Básica de Saúde 

“Antônio do Nascimento Ferreira”, no interior do município Nova Olinda do 

Norte, sem cobertura de internet nem telefonia para poder acessar a 

plataforma,e sozinhono na turma 15 do curso de Especialização em Saúde da 

Família para poder compartilhar e discutir minhas experiências com meus 

colegas mais pertos, e também nos fórum dos diferentes casos complexos, 

muitos dos quais pomos vivenciar nos atendimentos na UBS e nas visitas 

domiciliares. 

Eu tive a possibilidade de me atualizar sobre os Protocolos e Fluxogramas de 

Atendimento das doenças na Atenção Básica no Brasil, e aplicar eles no meu 

dia a dia de trabalho na minha área de abrangência.  Eu fico consciente que é 

muito difícil dar atendimento aos homens principalmente por preconceitos 

machistas que a maioria deles têm, mas o com o trabalho diário pode mudar 

estes jeitos inadequados e ter sucesso no de programas voltado à saúde do 

homem. Pode compreender a importância do trabalho multidisciplinar no 

atendimento e o acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas, 

mesmo assim pacientes com doenças agudas que precisarem desta pratica, o 

papel protagónico dos Agentes Comunitários de Saúde, quem são os que 

melhor conhecem a área de abrangência, eles ficam atentos as demandas de 

saúde da população e expressam as diferentes problemáticas de saúde nas 
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reuniões da equipe, a fim de resolver as mesmas, a importância do NASF 

como apoio matricial para às Estratégias de Saúde Familiar. 

Também tive a oportunidade de aprender e utilizar alguns programas como: 

Google EarthPro e GenoPro, programas que nunca antes eu conheci nem 

apliquei em Cuba, devido a que em nosso pais não todos os municípios têm a 

totalidade de acesso livre a internet nem a informatização dos Programas da 

Saúde.Conheci e compartilhei também com a população sua história e a sua 

cultura que é muito diversa, mais bonita e interessante muito mais suas 

riquezas naturais. 

Ainda eu acho que é preciso melhorar e manter a capacitação dos 

profissionais da saúde para poder enfrentar os retos que a população e a vida 

nos impõem, pois não sempre ficamos preparados para dar o atendimento 

com a qualidade que pediu o SUS, pois a Educação permanente em saúde é 

muito difícil realizar na minha Unidade Básica de Saúde, pelo qual essa 

deficiência tem que ser mudada, a fim de ter melhores profissionais, mais 

capazes e melhor preparados em todo o pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Brasil. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. Caderno de Atenção Domiciliar Vol.1, 

Brasília-DF, 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica nro 19, 

Brasília-DF, 2006. 

Drulla, AG. et al. A Visita Domiciliar como ferramenta ao cuidado familiar. 

Cogitare Enferm 14, p. 667-74 Out/Dez, 2009. 

Brasil. Ministério Da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Agentes 

Comunitários de Saúde, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde 

Bucal em atuação, Brasília, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

7. ANEXO 1. PROJETO DE INTERVENÇÃO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE UNIVERSIDADE ABERTA 
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RESUMO 

  

Nosso trabalho trata sobre a detecção e o tratamento precoce dos casos novos da 

hanseníase para interromper a cadeia de transmissão na área de saúde do município 

Nova Olinda do Norte, estado de Amazonas, no período de novembro do ano 2016 até 

junho de 2017. A primeira atividade foi uma palestra para informar aos agentes 

comunitários de saúde os principais sintomas, o diagnóstico, complicações e o 

tratamento da doença e explicar a importância de a busca ativa nas comunidades das 

pessoas sintomáticas. Serão realizadas atividades educativas com a população em 

geral e na escola pública que existe na área. O exame físico que se faz em cada 

consulta médica e de enfermagem para a detecção e tratamento dos casos novos. O 

exame aos contatos intradomIciliares de casos já tratados.  

 

Palavras-chave: Hanseníase. Diagnostico. Terapêutica. 
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2. INTRODUÇÃO 

           A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada por um bacilo 

denominado Mycobacterium leprae. Não é hereditária e sua evolução depende de 

características do sistema imunológico da pessoa que foi infectada (PONTES, 2009). 

A hanseníase é uma doença de cuja existência se tem notícia desde a mais 

remota antiguidade, pois era conhecida há cerca de 3 a 4 mil anos, na Índia, na China 

e no Japão; no Egito foram encontrado relatos sobre ela em um papiro da época  do  

Farão  Ramsés ll, desde 4300 anos a.c. Sua origem parece ter vindo da África Oriental 

e do Oriente, e nas Américas foi introduzida pelos europeus e pelos norte-africanos 

(Pontes F 2009).  

Em 1673. Gerhardt Henrik Hansen demostrou a existência do mycobacterium 

leprae ou bacilo de hanseníase (Pontes F 2009).  

No Rio de Janeiro os primeiros casos foram descrito por volta de 1600 e em 

1737 os dados mostram a existência de 300 doentes (BRASIL 2013) 

O boletim epidemiológico da OMS (Organização Mundial de Saúde) informa 

que 16 países no mundo notificam mil ou mais casos no ano. Entre as regiões a Ásia 

apresenta a maior taxa de detecção 9.39 casos por cada mil habitantes, seguido das 

Américas com 4.58 casos por cada mil habitantes (GENEBRA. OMS, 2000).  

No mundo e no Brasil a doença é destacada como uma doença negligenciada, 

também chamada de doença em eliminação, endêmica em populações de baixa renda 

que vivem em extrema pobreza e apresentam precárias condições de vida (BRASIL 

2010).  

O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos; em 2013 

foram diagnosticados 31.044 casos novos, sendo que desses, 3.739 foram 

diagnosticados no estado do Amazonas. No município de Nova Olinda do Norte são 

155 pessoas com hanseníase. No ano 2014 a taxa foi de 12.14 por 100 mil habitantes 

(Brasil, 2014) e de 26.395 casos para uma taxa de 12.63 por 100.000 habitantes 

(Brasil,  2016). 

Atenção à pessoa com hanseníase suas complicações e sequelas, deve ser 

oferecida em toda rede do Sistema Único de Saúde, de acordo com a necessidade de 

cada caso. Considera-se um caso de Hanseníase a pessoa que a presenta um ou 

mais dos seguintes sinais cardinais e que necessita de tratamento poli quimioterápico: 
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a)-Lesão na área da pele com diminuição ou alteração de sensibilidade. 

b)-Acometimento de nervo(s) periféricos com ou sem espessamento associado 

a alterações sensitivas e ou motoras e ou autonômicas. 

c)-Baciloscopia positiva de esfregaço intradermico.(BRASIL, 2009). 

O diagnostico de caso de Hanseníase e essencialmente clinico e 

epidemiológico realizado por médio de analises da historia e condições de vida do 

paciente, do exame dermatoneurologico para identificar lesões ou área de pele com 

alterações de sensibilidade e ou comprometimento de nervos periféricos (sensitivos, 

motores e ou autonômicos (BRASIL, 2009). 
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3. JUSTIFICATIVA 

          A hanseníase é um problema de saúde pública e possui um alto potencial 

incapacitante. A OMS indica que para que um país tenha a hanseníase como 

eliminada ela não pode possuir um índice superior a 10 casos por cada 100.000 

habitantes. O coeficiente de Brasil de 2013 fechou em 15.44 pessoas doentes por 

cada 100.000 habitantes. No estado do Amazonas há 55.03 pessoas doentes por cada 

100.000 habitantes. Devido a sua alta prevalência e as sequelas que a hanseníase 

pode deixar já que é uma doença que atinge a pele, nervos das mãos, braços, pernas, 

pés, rosto e nariz, podendo causar deformidades físicas caso ela não seja 

diagnosticada e tratada precocemente, é relevante um trabalho que visa diagnosticar e 

tratar pacientes do município de Nova Olinda do Norte, Amazonas.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Geral 

1.  Estabelecer estratégias para detectar e tratar precocemente os casos novos da 

hanseníase no município de Nova Olinda do Norte. 

4.2 Específicos 

1. Realizar exame dermatológico nas pessoas que são atendidos na consulta 

médica para detectar oportunamente os sintomas da hanseníase.  

2. Capacitar os agentes comunitários de saúde sobre os sintomas da hanseníase 

para intensificar a busca ativa de suspeitos na população.  

3. Examinar os contatos intradomIciliares de casos já diagnosticados para 

detectar os portadores da doença. 

4. Realizar busca ativa de casos novos de hanseníase na comunidade. 

5. Proporcionar tratamento oportuno aos casos novos da hanseníase encontrados 

na área de atenção.  
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5 METAS  

 

 Melhor qualidade e acesso ao diagnóstico e tratamento da hanseníase.  

 Melhor capacitação aos agentes comunitários de saúde referentes à 

hanseníase. 

 Estimular a busca ativa de novos casos de hanseníase dentro da comunidade.  

 Detecção dos casos novos oportunamente para lograr diminuir a transmissão 

da doença.  
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6 METODOLOGIA  

           Tratasse de um plano de ação para intervenção junto a UBS Antônio do 

Nascimento Ferreira (Vila dos Abacaxis) do município Nova Olinda do Norte visando 

diagnosticar e tratar precocemente casos de hanseníase. As ações já foram iniciadas 

em novembro 2016 e estão previstas para serem finalizadas em abril 2017. 

         O plano de ação teve início com palestra sobre os sintomas de hanseníase, 

tratamento aos grupos de risco junto à população, aos profissionais da saúde e 

agentes comunitários.  

        Depois da etapa de orientação serão feitas várias palestras sobre o tema para a 

população e a distribuição dos panfletos que irão a orientar à população.  

       Realização de visitas domiciliares durante um período de 4 meses pelos agentes 

comunitários de saúde para a detecção de indivíduos com sintomas da hanseníase. 

Os grupos de risco serão visitados na sua casa por uma equipe, assim como os 

pacientes que estão em tratamento.  

         Foi realizada atualização da equipe de saúde da UBS sobre os sintomas e 

diagnóstico da hanseníase. Foram desenvolvidas atividades educativas nos meses de 

janeiro ao abril, na escola Estadual Pública onde os sintomas da hanseníase foram 

debatidos e vários aspectos da doença.  
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 

 
Mês 
01-
2017 
 

Mês 
02-
2017 

 
Mês 
03-
2017 

 

 
Mês 
04-
2017 

 

 
 
Mês 
05-
2017 
 

 

Mês 
05-
2017 

Mês 
05-
2017 

Mês 
05- 
2017 

Realizar palestra sobre os 

sintomas da hanseníase. Via 

de transmissão. Complicações 

da doença 

X X X      

Realizar o exame dermato-

neurológico a paciente 

atendido na consulta 

 X X X X X X X  

Capacitar os servidores de 

saúde da UBS sobre os 

principais sintomas da 

hanseníase 

X X X      

Visitar os contatos de casos de 

hanseníase e fazer o exame 

dermatológico e neurológico 

para a detecção de casos 

novos.  

  X X     

Localizar geograficamente a 

população com mais risco de 

infectaram e de adoecer para 

hanseníase 

  X   X    

Fazer campanhas educativas 

sobre a hanseníase lograr a 

mobilização social 

    X  X X X 
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8. IMPACTOS GERADOS 

Com a realização do presente projeto está sendo possível intensificar o 

rastreamento de hanseníase na UBS  do município Nova Olinda do Norte, preparando 

a equipe multiprofissional para o atendimento com qualidade, através de atualização 

promovida com base nas recomendações do Ministério da Saúde.  Ações educativas 

serão realizadas com a finalidade de disseminar conhecimento quanto aos sintomas 

da hanseníase.  

Ainda, foram examinados 333 estudantes da escola estadual pública onde 

foram identificados 20 casos sintomáticos, sendo descartados os suspeitos e após o 

diagnóstico foram encaminhados para assistência especializada.  

Muitos progressos foram observados, no que se refere a oferta dos serviços de 

saúde com mais qualidade. Um trabalho multiprofissional mais integrado, uma 

participação mais efetiva da comunidade. Todos os atendimentos foram feitos não 

apenas para o diagnóstico da doença, mas principalmente para o rompimento da 

cadeia de transmissão. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o trabalho realizado foi possível detectar e tratar precocemente os casos 

novos da hanseníase irrompendo a cadeia de transmissão e prevenindo as 

incapacidades físicas e neurológicas. As ações de prevenção e controle da doença 

estão baseadas na realização da detecção oportuna de novos casos, no tratamento 

com o esquema poliquimioterápico, na vigilância dos contatos domiciliares, na 

prevenção de incapacidades e na reabilitação. Para alcançar esses objetivos é 

necessário assegurar que as atividades de controle estejam descentralizadas na 

atenção primária de saúde representada pela estratégia de saúde da família.  

O trabalho dos agentes comunitários de saúde durante as visitas domiciliares é 

de suma importância na efetividade das ações e cuidado da hanseníase devido a sua 

proximidade com a população. É o principal executor de busca ativa de suspeito 

dermatológico na população, as orientações realizadas pelo agente comunitário de 

saúde durante as visitas domiciliares podem ser consideradas como a principal 

estratégia para promover e manter a sensibilização da comunidade em relação à 

hanseníase.  
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