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RESUMO 

 
 

 
Este trabalho foi desenvolvido a partir do diagnóstico situacional elaborado com a 

Equipe de Saúde da Família de Boa Esperança . Durante a  discussão elencou-se 

os principais problemas da Unidade, sendo o grande número de pacientes com 

ferimentos na pele, os quais recebem cuidados inadequados e evoluem com 

complicações , identificado como o mais importante. Este impasse será descrito de 

forma sucinta, serão expostos os nós críticos do problema e criado um Plano de 

Ação , com uma proposta que torne os pacientes capazes de cuidar de um ferimento 

de forma adequada . O Plano  inclui capacitação dos profissionais de saúde , busca 

ativa dos usuários que necessitarão de cuidados além do domicilio, incluindo 

antibioticoterapia e  orientações sobre cuidados com os ferimentos aos pacientes . O 

Plano de Ação demonstrou-se viável financeira e tecnicamente e objetiva capacitar 

os profissionais de saúde sobre o tema e principalmente, orientar os pacientes e 

garantir cuidados adequados com um ferimento ,evitando; deste modo, 

complicações locais e sistêmicas. 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Problemas,  proposta,  Plano de Ação , ferimentos na pele, 

capacitar, cuidados, complicação, Santarém.



 

  

ABSTRACT 
 
 
 

 

This work was developed based on the situational diagnosis elaborated with the Family 

Health Team of Boa Esperança. During the discussion the main problems of the Unit 

were listed, and the large number of patients with skin injuries, who receive inadequate 

care and evolve with complications, is identified as the most important. This impasse 

will be briefly described, the critical nodes of the problem will be exposed and an Action 

Plan created with a proposal that will make patients able to take care of a wound 

properly. The Plan includes training of health professionals, active search of users who 

will need care beyond the home, including antibiotic therapy and guidance on patient 

care. The Action Plan has proved to be financially and technically feasible and aims to 

empower health professionals on the subject and especially, guide patients and ensure 

adequate care with an injury, avoiding; thus, local and systemic complications 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Problems, proposal, Action Plan, skin wounds, training, care, complications. 
Santarém. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município: 

 

         Santarém é o principal centro urbano financeiro, comercial e cultural do 

oeste do estado do Pará.  Segundo dados do IBGE (2016 ), ocupa uma área de 

17.898,389 km²,  em uma localização privilegiada, está em torno de 800km das 

maiores capitais da Amazônia: Belém e Manaus. É cercada pelo rio Tapajós, 

com vista para uma das mais belas paisagens da região amazônica. Disponível 

em : < http://www.santarem.pa.gov.br/pagina.asp?id_pagina=6ica: o encontro 

das águas  do Rio Tapajós com as águas do rio Amazonas>.Acesso em 18 de 

dezembro de 2018 . 

          É o 3º município mais populoso do Pará, o 7º de toda a região Norte e o 

83º do Brasil.  Abriga mais de 294 mil pessoas, de acordo com o senso feito pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016.Sua população 

estimada para 2017 é de 296.302 pessoas, de acordo com IBGE (2017).  

       Segundo dados de 2014, possui um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 3,7 

bilhões, ligado principalmente ao setor de serviços e comércio, mas também ao 

extrativismo e à indústria. É a sétima cidade com maior PIB do estado.  

         A  “Pérola do Tapajós”, como é conhecida por suas belezas naturais foi 

fundada no dia 22 de junho de 1661 pelo padre português João Felipe Bettendorf 

durante missões jesuítas na região. Nesta data ainda não havia o formato de 

cidade nem o nome que conhecemos hoje, mas o dia em que o padre instalou a 

missão na aldeia dos Tapajós foi o que deu início a formação do município. 

 

 

 

1.2 Aspectos da Comunidade 

 

         Boa Esperança é uma comunidade de aproximadamente 4000 habitantes, 

localizada a cerca de 43 km de Santarém, pertencendo a Zona Rural deste 

município. Formou-se a partir de imigrantes gaúchos, a vila de Boa Esperança é 

considerada a maior produtora da farinha de tapioca da região Oeste do Pará e 
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concentra um grande número de imigrantes sulistas em Santarém. Disponível 

em: https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/festival-da-tapioca. Acesso 

dia 18 de dezembro de 2018. 

           Para celebrar essa produção e influência da cultura gaúcha, a 

comunidade promove, geralmente em novembro, o Festival da Farinha de 

Tapioca e a Festa da Integração Gaúcha. A programação reúne concurso, 

torneiros, shows, corrida de fubica e a tradicional churrascada.  

          O festival valoriza a gastronomia regional e incentiva o fortalecimento da 

cadeia produtiva da mandioca, cuja massa é a matéria-prima da tapioca. O 

evento aproxima os vendedores da tapioca, dos compradores, além de gerar 

emprego e renda para muitas famílias 

         Quase 70% das famílias produzem a farinha tapioca, que é vendida dentro 

e fora do estado. A união de gaúchos com paraenses favorece o 

desenvolvimento econômico e social da região e norteia o desenvolvimento da 

Vila; sendo, a economia baseada na agricultura. 

 

          

1.3 A Unidade Básica de Saúde Boa Esperança:  

 

             A Unidade de Saúde da Família Boa Esperança tornou-se Estratégia de 

Sáude da Família há cerca de 1 ano; porém, há 12 anos funcionava como ESF, mas 

foi descredenciada por questões burocráticas  e em seguida foi intitulada como  ESF 

novamente. Abrange 2201 pessoas e 679 famílias com 15 comunidades. 

            De forma geral possui bom espaço físico, com esforço da Comunidade foi 

coberta a parte da frente onde ocorre as atividades coletivas, o que facilitou o 

funcionamento da mesma.  

                A Unidade de Saúde funciona de 7 horas da manhã às 18 horas e, para tanto, 

é necessário o apoio dos agentes comunitários, que se revezam durante a semana, 

segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência, além do 

revezamento de turnos entre os membros da equipe.  

             Pela manhã  ocorre a maioria das consultas médica e de enfermagem. A 

auxiliar administrativa recebe os pacientes e faz o acolhimento e as técnicas de  se 

revezam na sala de vacina e triagem dos pacientes, enquanto a médica e a 
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enfermeira da equipe concluem os atendimentos. Ao concluir nos ajudamos em 

outros afazeres. 

             Pela tarde há um número menor de atendimento médicos, a enfermeira 

realiza coleta de pccu e apoia na sala de vacina, pois os funcionários da tarde estão 

em número reduzido. Nas sextas feiras ocorre faxina, na ultima segunda – feira de 

cada mês temos o grupão e as tardes palestras educativas e apoio as gestantes. 

 

1.4 A Equipe de Saúde da Família de  Boa Esperança:  

 

          Os membro da  Equipe de Boa Esperança é formada pelos seguintes  

agentes comunitárias de saúde  : Uma agente comunitária de saúde da 

microárea 01 , a qual possui  99 famílias cadastradas e totaliza 335 pessoas 

atendidas. Possui formação superior no curso de pedagogia, trabalhava 

anteriormente como dona de casa, em seguida tornou-se ACS. Mara Cristiane 

Koch , foi admitida como ACS, porém após sua admissão recebeu licença para 

cuidar de sua saúde; estando, hoje, sua microárea  descoberta ,em duas 

comunidades,  representada por 18 famílias e 52 pessoas.  

         Uma segunda  ACS , encontra-se no momento em licença por motivos 

familiares, deixando uma microárea de 90  famílias e 312 pessoas. Regiane Lira 

da Silva, 32 anos  é responsável pela microárea 04, cursou ensino médio 

completo. Atende 110 famílias e 312 pessoas. 

        Uma terceira ACS  responsabiliza-se pela microárea  05 .Possui 

graduacção  em geografia, trabalhou como professora por curto período de 

tempo e na agricultora, além de dona de casa. Atende 97 famílias e 323 

pessoas. É graduada em recursos humanos , antes atuava como dona de casa. 

No momento está afastada por licença especial, sem remuneração por 2 anos; 

deixando, uma área de 99 famílias e 285 pessoa; 

        A quarta ACS, responsabiliza-se pela microárea 07. Cursou ensino médio . 

Hoje atende 69 famílias que representa 208 pessoas. Fernanda da Silva Gomes 

responsável pela microárea 08,  possui ensino médio completo. 

         A equipe de técnicos em enfermagem é representada pelos  seguintes 

profissionais : M,C.N 37 anos, casada, mãe de um filho. Anteriormente atuou  

como auxiliar de serviços gerais desta Unidade. T.M.O, 33 anos, mãe de dois 

filhos, no momento cursando graduação em assistência social. Antes de ser 
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técnica , trabalhava como dona de casa e A.A.A.C, 55 anos, casado, atua como 

técnico em enfermagem há 27 anos nesta UBS. Possui graduação em geografia.  

 

          Há na recepção desta Unidade, uma auxiliar administrativa . Possui 

graduação em pedagogia; trabalhava como dona de casa antes desta UBS. 

            Uma enfermeira, 31 anos, casada, mãe de uma filha, enfermeira pela 

Universidade Estadual do Pará, pós graduada em urgência e emergência. Antes 

desta UBS, trabalhou como técnica em farmácia. Trabalha com Saúde da 

Família há oito anos, tendo se demonstrado excelente coordenadora desta 

Unidade; profissional dinâmica e organizada. 

             Uma médica, pela Universidade Federal do Amapá. Formada há pouco 

mais de um ano; seu primeiro trabalho foi por curto período na Atenção Básica 

no município de Itaituba no Pará, em seguida começou a atuar como médica da 

ESF desta Unidade, pelo Programa Mais Médicos para o Brasil, desde março de 

2017. 

 

  

1.5 Estimativa rápida:  problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo): 

 

        Os problemas elencados em discussão com a Equipe de Saúde em relação 

a Comunidade como um todo foram os seguintes: precariedade no sistema de 

saneamento básico e em relação a distribuição de água. Além de pouco 

incentivo ao pequeno produtor rural que gera marginalização e  vulnerabilidade 

social. 

        Além dos impasses acima discutidos, mencionou-se também as 

dificuldades em relação a Unidade de Saúde em si, sobre a estrutura física e 

funcionamento. Estes são os pontos discutidos:  falta de equipamentos na sala 

de curativos da Unidade, falta de medicamentos na farmácia básica da Unidade, 

atraso nos agendamentos para consulta com as especialidades, o que dificulta 

na elaboração dos diagnósticos e tratamentos e  para realização dos exames 

solicitados,  sobretudo os de imagem. 

        Em relação a rotina de atendimentos e aos usuários da UBS , os pontos 

que geraram observação e necessidade de intervenção são os seguintes:  baixa 
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adesão dos pacientes ao Programa Hiperdia e dificuldade de adesão ao 

tratamento; o que culmina com complicações neurológicas e cardiovasculares, 

como acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio, neuropatia 

periférica e pé diabético. 

           Há também elevado   número de mulheres com corrimento vaginal. Outra 

queixa importante é o grande número de pacientes queixando-se de mialgias e 

dores relacionadas ao trabalho (DORT). Além de inúmeros pacientes, jovens e  

idosos, com comorbidades  ou não, que evoluem com celulite e erisipela e 

precisam de internação hospitalar por não cuidarem adequadamente de um 

pequeno ferimento. 

 

 

 

1.6 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família de Boa 
Esperança , Unidade Básica de Saúde da Família Boa Esperança , município de 
Santarém no Estado do Pará: 
 
 

Problemas 

Elencados 

  

    Importância* 

      

       Urgência* 

Capacidade de 

enfrentamento** 

Seleção/ 

Priorização*** 

Pacientes com 

pequenos 

ferimentos que 

evoluem com 

complicações, 

pela falta de 

cuidados. 

2 2 2 6 

Elevado número 

de pacientes que 

evoluem com 

DORT. 

2 2 1 5 
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Baixa adesão dos 

pacientes ao 

Hiperdia. 

2 1 1 4 

Inúmeros casos 

de mulheres com 

corrimento 

vaginal 

2 1 1 4 

Dificuldade de 

acesso as 

especialidades 

médicas. 

2 2 0 4 

Dificuldade para 

realização de 

exames de 

imagem 

2 2 0 4 

Falta de material 

e medicamentos 

na Unidade de 

Saúde  

2 2 0 4 

Saneamento 

Básico da 

Comunidade 

precário. 

2 1 0 3 

 
Fonte: Dados da discussão do autor  com a Equipe. 
 
*Pra as categorias importância e urgência:  baixa 0 ponto, média 1 ponto, alta 2 pontos. 

** Para a categoria capacidade de enfrentamento:  não tem capacidade 0 ponto ,  capacidade parcial 

1ponto, capacidade total 2 pontos. 

***Total dos pontos distribuídos até o máximo de 6 pontos (máxima priorização) e 0 pontos (mínima 

priorização).
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
         Este trabalho justifica-se pelo número expressivo de pacientes atendidos 

pela equipe da Unidade de Saúde Boa Esperança   com infecções de pele, as 

quais não recebem os devidos cuidados pelos pacientes, por falta de 

orientação pelos profissionais de saúde da Unidade e pouco conhecimento 

sobre o assunto. 

      Observa-se na prática, que os usuários utilizam-se de meios pouco 

eficazes para seu tratamento, sem comprovações científicas que, culminam 

em complicações e até mesmo necessidade de internação hospitalar. 
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3 OBJETIVOS:  
 

 
 
3.1 Objetivo  geral: 
 
 
       Elaborar um Projeto de Intervenção que sistematize os cuidados com um 

ferimento e torne os profissionais da UBS Boa Esperança , capazes de orientar os 

usuários sobre  cuidados com um ferimento de forma adequada, a fim  de prevenir 

complicações locais e sistêmicas. 

 
 
 
3.2 Objetivos específicos: 

 
 
 
 

         Capacitar, por meio de palestras na própria Unidade,   a equipe da UBS sobre 

os primeiros cuidados com um ferimento na pele, avaliação de uma  “porta de 

entrada” como fissuras  ou escoriações,   que possam se  tornar fontes de infecção. 

Além de estimular à busca ativa em domicílio, de pacientes com ferimentos.  

       Tornar os pacientes aptos à iniciar os primeiros cuidados com um ferimento em 

seu domicílio como , limpeza por exemplo, além de identificar sinais de agravamento 

da enfermidade, que  necessitem de intervenção farmacológica; evitando, portanto, 

internações hospitalares. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 
             Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida 

dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações conforme orienta o trabalho de  ( CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, 

M. A. Planejamento, avaliação e programação das ações em saúde. Belo 

Horizonte: Nescon/UFMG, 2017. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca ). 

           Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de 

órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para   

reviso bibliográfica. 

          Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo  Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, E. J. ; VASCONCELOS, M. ; SOUZA, 

S. L.. Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso. Belo Horizonte: 

Nescon /UFMG, 2017. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca)  

          Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores 

em Ciências da Saúde (BRASIL. Ministério da Saúde. Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Brasília, [online] 2017. Disponível em: 

http://decs.bvs.br/homepage.htm) 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
  
 
 
5.1 Aspectos gerais e epidemiológicos sobre ferimentos 

  

         A  pele    é   o maior órgão do corpo humano e representada por 15% do peso 

corporal, com variações estruturais ao longo de sua extensão, sendo composta por 

três camadas interdependentes: a epiderme (mais externa), a derme (intermediária) 

e a hipoderme ou panículo adiposo (conhecido anteriormente como subcutâneo). 

(CÂMARA, 2009) 

         Desde os primórdios da humanidade, as pessoas reconhecem a necessidade 

de cuidar de um ferimento, a fim de evitar complicações relacionadas a ele. Segundo 

o estudo da (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, 2008) , 

não há no Brasil  pesquisas com dados precisos em relação a incidência e 

prevalência sobre  os ferimentos, porém as úlceras, sobretudo as crônicas são a 

segunda principal causa de afastamento das atividades laborativas no país. 

        No Brasil as feridas se constituem em importante problema de saúde publica , 

em virtude do grande numero de pacientes com fatores de risco capazes de alterar 

integridade da pele, apesar de serem poucos os registros dobre estes atendimentos. 

( SANTOS; I.C.R.V. et al , 2014). 

 

 
5.2 Conceitos e classificações 
 
 
        Segundo o protocolo da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 

PAULO. Protocolo de Prevenção e Tratamento de Ferida. 1.ed. São Paulo xxx  

ferida pode ser definida como a perda de continuidade da pele , o qual prejudica seu 

funcionamento normal. Podendo , ser intencional, causada por um procedimento 

cirúrgico, ou traumática. 

          De acordo com o manual do HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

RS. Avaliação e Tratamento de feridas. Orientações aos profissionais de 

Saúde. Rio Grande do Sul, 2011, pode-se classificar as feridas conforme seu 

conteúdo microbiano em : limpas, as quais não há presença de microorganismos, 

limpas-contaminadas, as quais há variação de seis horas entre o trauma que gerou 
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uma porta de entrada e o atendimento, sem contaminação significativa, 

contaminadas, na qual , há mais de seis horas após o trauma  , porém sem infecção 

ativa e infectada que são as feridas com evidência de agente infeccioso e podem 

conter pus. 

         As feridas podem ser classificadas de acordo com o tempo de reparação 

tissular em agudas e crônicas. As feridas agudas são originadas de cirurgias ou 

traumas e a reparação ocorre em tempo adequado, sem complicações. As feridas 

crônicas são aquelas que não são reparadas em tempo esperado e apresentam 

complicações. (BLANES, 2004) 

 

 
5.3  Avaliação de um ferimento 

 

        Primeiramente deve-se avaliar a viabilidade de um tecido. Um tecido viável é   

formado no processo de cicatrização, com objetivo de reconstituição da área lesada, 

apresentando tecido vermelho vivo (tecido de granulação) característico de tecido 

conjuntivo altamente vascularizado. (MANUAL DE CURATIVOS UNIMED 

CURITIBA, 2011) .  

          O tecido  inviável ou  desvitalizado, é  composto por necrose ou esfacelo, 

relacionado aos diferentes níveis de morte tecidual. (MANUAL DE CURATIVOS 

UNIMED CURITIBA, 2011).  

         Além dos aspectos mencionados, deve-se mensurar a lesão e avaliar seu 

tamanho e área. (MANUAL DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES DE 

PELE UNIMED PARANÁ, 2016). 

 

5.4  Tratamento de feridas 

  

        A evolução nas técnica  para  tratamento de feridas  foi possível em virtude  dos 

estudos e compreensão  e dos aspectos anatômicos e fisiológicos da pele e 

sobretudo do processo de cicatrização. (SANTOS, 2000) 

       O tratamento de  um ferimento deve incluir um abordagem individualizada 

conforme as necessidades do pacientes e  consiste em uma sequência de cuidados 

a serem devidamente respeitados para o sucesso do tratamento (MANUAL DE 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE UNIMED PARANÁ, 2016). 
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          Primeiramente deve-se como  manipular de forma  adequada os ferimentos, 

garantindo a  limpeza cuidadosa e rigorosa em toda sua extensão e profundidade , 

por meio da irrigação das  lesões com jatos de soro fisiológico a 0,9% ou água 

destilada aquecidos, a fim de  retirar os corpos estranhos e os tecidos frouxamente 

aderidos, além de preservar tecido de granulação( MANUAL DE PREVENÇÃO E              

TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE UNIMED PARANÁ, 2016). 

           É preciso   promover uma lavagem delicada, para não esfacelar a pele íntegra 

ao redor da área e não traumatizá-la; utilizando utilizar água corrente e gaze não 

estéril. Além de utilizar luvas  para proteção individual (MANUAL DE PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE UNIMED PARANÁ, 2016).  

 

 

6 PROJETO DE INTERVENÇÃO  
 
 
 
          Serão descritos a seguir alguns problemas identificados no diagnóstico 

situacional realizado pela equipe da Unidade de Saúde de Boa Esperança, a qual 

selecionou como mais importante, o fato de serem atendidos na UBS, inúmeros    

pacientes com pequenos ferimentos na pele que evoluem com complicações, pela 

falta ou pelos cuidados inadequados com os ferimentos. 

           Além da explicação do problema identificado, será exposta  a seleção de seus 

nós críticos e o desenho operacional , de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado ( CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017), o qual 

orientou  o embasamento teórico deste Projeto. 

 

6.1  Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
  
        Por meio do Diagnóstico Situacional elaborado em reunião com a eSf da 

Unidade de Saúde, gerou –se uma série de problemas os quais de receberam 

pontuações conforme a importância e capacidade de enfrentamento pela equipe. 

         A Unidade de Saúde de Boa Esperança recebe diariamente grande quantidade 

de pacientes com pequenos ferimentos causados por trauma, ou picadas de insetos 

, mordedura de animais, arranhões em plantações agrícolas, entre outras situações. 
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         Em relação a ocorrência destas lesões,  observou-se que estes ferimentos 

ocorrem independente da idade e não tem relação direta com  comorbidades. 

       Além disso, independente da condição clínica do paciente, muitos deles 

evoluem com agravamento desta infecção em virtude da falta de cuidados 

adequados, ou por utilizar-se de meios sem comprovação científica ou mesmo por 

negligenciar tal condição. 

         Consequentemente, geram, complicações no local, como celulite e erisipela, as 

quais precisam, ser tratadas com antibioticoterapia oral em domicílio ou mesmo, 

quando refratárias culminam em internação hospitalar destes doentes e transtorno 

para os mesmos. Além de, ser sem dúvida uma internação que poderia ter sido 

evitada, caso o pacientes tivesse cuidado da ferida de forma adequada. 

 

 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 
        O problema apresentado é causado sobretudo pela falta de orientação aos 

comunitários sobre os primeiros cuidados que devem ser oferecidos ao ferimento, 

assim que o mesmo se estabelece 

        Ou mesmo negligenciar uma possível porta de entrada para uma infecção de 

maior importância. Além disso ,  os pacientes tendem a utilizar-se de meios pouco 

eficazes e até prejudiciais que dificultam o processo de cicatrização de uma ferida, 

como pó de café , plantas, óleos, álcool, pasta de dentes etc. 

        Por isso, os profissionais de saúde devem estar aptos para orientar  e identificar 

nos pacientes  qualquer descontinuidade da pele que possa se tornar “porta de 

entrada” para uma infecção e oferecer tratamento para as mesmas.  

         Por exemplo, identificar problemas comuns como calos, micoses interdigitais, 

infecções de unhas, unhas encravadas, fissuras e  arranhaduras, ressecamento na 

pele, que muitas vezes não são observadas pelo próprio paciente e são facilmente 

tratáveis. 

         Além disso, outra causa comum que gera ferimentos e que merece atenção 

redobrada  nos usuários é a presença concomitante de diabetes mellitus,  nestes 

doentes; que , por sua vez, deve ser tratada controlando da melhor forma os níveis 

de glicose plasmática.  
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        O pé diabético é   uma entidade clínica de base etiopatogênica neuropática, 

induzida pela hiperglicemia sustentada, em que, com ou sem co-existência  de 

comorbidades como, de doença arterial periférica (DAP), ou  prévio traumatismo 

desencadeante, se produz ulceração do pé. (DUARTE, Nadia; GONÇALVES, Ana, 

2011). 

 

 
 
 
6.3  Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
  
Pontos definidos como nós críticos pela eSF: 

 

Nó Crítico 1: 

Deve-se capacitar a equipe da UBS para identificar ‘’ portas de entrada “  na pele 

dos usuários da Unidade e promover seu tratamento adequado. 

 

 

Nó crítico 2:  

Orientar os pacientes sobre sinais de gravidade e que indiquem um  infecção 

estabelecida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Desenho das operações (sexto passo)
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Fonte : Próprio autor 

 

Quadro 1 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema  
estabelecido , na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Boa Esperança, do município Santarém , estado do Pará  
Nó crítico 1 Deve-se capacitar a equipe da UBS para identificar ‘’ portas de entrada “  na 

pele dos usuários da Unidade e promover seu tratamento adequado. 

Operação 
(operações)  

 Estabelecer aulas teóricas  e material impresso para ampliar o conhecimento 
da eSF sobre o tema.  

Projeto  Aprendendo sobre Ferimentos 

Resultados 
esperados 

Capacitar a eSF sobre o processo de cicatrização de feridas, orientações a 
cerca de cuidados com os ferimentos  que devem ser dadas a população 

Produtos 
esperados 

 Ampliar o conhecimento da eSF sobre o tema e torna-los aptos para oferecer 
explicação aos pacientes, além de identificar sinais de gravidade. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: espaço físico que pode ser a própria UBS para iniciar palestras aos 
profissionais de saúde da Unidade sobre o tema 

Cognitivo:   Capacitação técnica e informações sobre o tema 

Financeiro:  recursos financeiros para elaboração de material impresso para a 
Equipe e para distribuir para Comunidade 

Político: mobilização da eSF a fim de empenhar-se no sucesso do Projeto 

Recursos críticos Estrutural: 

Cognitivo:  divulgar  informações sobre o tema 

Político: estimular a equipe e mostrar a importância de conhecer o tema a fim 
de melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de ferimentos na 
pele 

Financeiro:  

Controle dos 
recursos críticos 

Esf : Favorável 

Ações estratégicas Iniciar aulas capacitando os profissionais da Unidade sobre os cuidados com 
ferimentos e orientando sobre a importância do Projeto para comunidade  

Prazo 3 meses para início das atividades 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

 Médica e enfermeira da Unidade 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Médica e enfermeira da Unidade avaliarão os pacientes em consulta e a 
melhora clinica ou não dos ferimentos após as orientações. 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema  
estabelecido, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Boa Esperança , do município Santarém, estado do Pará 
 
 

 
Fonte : Próprio Autor  
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Nó crítico 3 Orientar os pacientes sobre sinais de gravidade e que 
indiquem uma  infecção estabelecida  

Operação 
(operações)  

Promover palestras na UBS explicando e orientando-os 
sobre os cuidados com um ferimento 

Projeto “ Cuidando de um ferimento”  
Resultados 
esperados 

Reduzir em o número de pacientes que evoluem com celulite 
e erisipela e internações hospitalares por causa de um 
ferimento 

Produtos 
esperados 

 Reuniões mensais conversando sobre o tema  

Recursos 
necessários 

Estrutural: Barracão da Unidadade de Saúde  
Cognitivo: informações sobre o tema  
Financeiro: recursos para compra de material impresso para 
os pacientes 
Político:  interesse da Comunidade 
 
 

Recursos críticos Estrutural: 
Cognitivo: 
Político: Adesão dos comunitários 
Financeiro:  

Controle dos 
recursos críticos 

 Motivação favorável 

Ações estratégicas Convidar cada pessoa pessoalmente em suas casas ,para 
aprender sobre o tema  

Prazo 3 meses 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

  
Equipe da UBS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Médico e enfermeira da eSF 
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. A proposta de intervenção apresentada visa acima de tudo qualificar os 

profissionais de Saúde da Unidade de Boa Esperança a estarem capazes de avaliar 

um ferimento e identificar aqueles pacientes que precisarão de um acompanhamento 

mais cuidadoso da equipe, para que os mesmos estejam aptos para cuidar de uma 

ferida em seu domicílio, evitando complicações em relação a enfermidade. 

 

       Além disso, observa-se que esta proposta é absolutamente viável tanto 

financeira, quanto tecnicamente e poderá em poucos meses melhorar a qualidade 

de vida dos moradores da comunidade, além de prevenir complicações locais e 

sistêmicas graves que podem resultar em internações hospitalares ou mesmo 

amputações em casos mais graves.                               



26 
 

  

REFERÊNCIAS 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Brasília, 

[online] 2017. Disponível em: http://decs.bvs.br/homepage.htm) 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades@.  Brasília, 

[online], 2018b. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 09 abr. 

2018. 

CÂMARA, V.L. Anatomia e fisiologia da pele. 2009 

CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação e 

programação das ações em saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2017. 

Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca. Acesso em 18 

abr. 2018. 

CORRÊA, E. J. ; VASCONCELOS, M. ; SOUZA, S. L.. Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso. Belo Horizonte: Nescon /UFMG, 2017. 

Disponível em:< https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca>. Acesso em: 18 

abr. 2018. BRASIL. Biblioteca Virtual em Saúde.  

Descritores em Ciências da Saúde. Brasília, [online], 2016a. (BRASIL. Ministério 

da Saúde. Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Brasília, [online] 2017. 

Disponível em: http://decs.bvs.br/homepage.htm). Acesso em: 18 abr. 2018. 

DUARTE, Nadia; GONÇALVES, Ana. Pé diabético. Angiologia e Cirurgia 

Vascular, Lisboa, v.7,n.2, jun. 2011. 

http://www.santarem.pa.gov.br/pagina.asp?id_pagina=6ica: o encontro das águas  

do Rio Tapajós com as águas do rio Amazonas>.Acesso em 18 de dezembro de 

2018 . 



27 
 

  

 https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/festival-da-tapioca. Acesso dia 18 

de dezembro de 2018 

LEILA BLANES, L; DUARTE, I.S; CALIL, J.A; FERREIRA, L.M. Avaliação clínica  

epidemiológica das úlceras por pressão em pacientes internados no hospital São 

Paulo. Rev Assoc Med Bras; 2004; 50(2): 182-7.  

Manual de curativos. Unimed Curitiba, 2011 

MANUAL DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE. UNIMED 

Paraná, dez. 2016.  

SANTOS; I.C.R.V. et al. Caracterização do atendimento de pacientes com 

feridas na Atenção Primária. Rev Rene. 2014 jul-ago; 15(4):613-20 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. Protocolo de 

Cuidados de Feridas. 1.ed. Florianópolis, 2008.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO. Protocolo de 

Prevenção e Tratamento de Ferida. 1.ed. São Paulo   

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE RS. Avaliação e Tratamento de 

feridas. Orientações aos profissionais de Saúde. Rio Grande do Sul, 

Tratamento e controle de feridas tumorais e úlceras por pressão no câncer 

avançado série cuidados paliativos. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de 

Câncer – INCA, Rio de Janeiro, RJ 2009. 

 

 

 

 
 


