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RESUMO 

 

A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, que ainda 
apresenta muitos casos na Estratégia Saúde da Família Saúde Esperança no distrito 
de Água Branca de Minas. O objetivo deste trabalho é realizar um projeto de 
intervenção para reduzir os casos de Leishmaniose Tegumentar na área de 
abrangência da Equipe de Saúde da Família Saúde e Esperança no município de 
Comercinho em Minas Gerais. A metodologia do presente projeto de intervenção 
ocorre por meio do Planejamento Estratégico Situacional, a partir do instrumento 
utilizado para identificar e resolver os problemas, de modo a abordar e propor 
soluções, bem como de uma revisão bibliográfica sobre o tema. Os nós críticos 
trabalhados foram: necessidade de capacitação da equipe de saúde acerca da 
Leishmaniose Tegumentar, desconhecimento dos usuários acerca dos cuidados 
passíveis de prevenção da leishmaniose tegumentar e os usuários das áreas mais 
críticas não têm acesso a repelentes. A partir dos nós críticos foram construídos os 
desenhos operacionais dos seguintes projetos: Capacitação Sim, Mais Saúde e 
Espanta mosquito. Espera-se com a implantação do presente projeto de intervenção 
que haja redução dos casos de Leishmaniose Tegumentar na unidade de saúde, a 
fim de melhorar a qualidade de vida da população bem como prevenir os possíveis 
casos.  

Palavras chave: Leishmaniose Tegumentar. Estratégia de Saúde da Família. 
Prevenção. Promoção da Saúde. Educação em Saúde. 



ABSTRACT 

 

Cutaneous Leishmaniasis is an infectious, non-contagious disease, which still 
presents many cases in the Family Health Strategy Saúde Esperança in the district 
of Água Branca de Minas. The purpose of this study is to carry out an intervention 
project to reduce the cases of Cutaneous Leishmaniasis in the area covered by the 
Family Health Team Saúde e Esperança in the municipality of Comercinho in Minas 
Gerais. The methodology of this intervention project occurs through Situational 
Strategic Planning, based on the instrument used to identify and solve problems, in 
order to approach and propose solutions as well as a bibliographic review on the 
subject. The critical nodes worked on were: the need for training the health team 
about cutaneous leishmaniasis, users' lack of knowledge about the care that could 
prevent cutaneous leishmaniasis and users in the most critical areas do not have 
access to repellents. From the critical nodes, the operational designs of the following 
projects were built: Training Yes, More Health and Astonishing mosquito. This 
intervention project is expected to reduce cases of cutaneous leishmaniasis in the 
health unit, in order to improve the quality of life of the population as well as prevent 
possible cases. 

Keywords: Tegumentary Leishmaniasis. Family Health Strategy. Prevention.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município de Comercinho 

A população estimada de Comercinho em 2019 é de 6.929 habitantes, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possuindo uma área 

aproximada de 657Km², com densidade demográfica de 12,67 hab/km².  Tem 580 

metros de altitude e seu clima é tropical. Situa-se a 42 km da BR 116, sendo ligada à 

esta pela rodovia estadual LMG - 360. O município é composto pelo Distrito de Água 

Branca de Minas e pelo Povoado Retiro da Saudade (IBGE, 2020). 

O município teve sua origem em 1860 quando Bruno Rezende, oriundo da Bahia, 

estabeleceu sua residência na região. Neste período a lavoura, principalmente a de 

fumo, foi incentivada, bem como a criação de gado, recebendo o lugarejo o nome de 

Comercinho do Bruno e por muito tempo foi mantida esta denominação (IBGE, 

2020). 

O município situa-se no Vale do Jequitinhonha, região nordeste de Minas Gerais. 

Pertence à Gerencia Regional de Saúde de Pedra Azul, que integra a microrregião 

de Itaobim e Macrorregião de Teófilo Otoni.  Limita-se com os municípios: Medina, 

Itinga, Santa Cruz de Salinas, Salinas e Rubelita (IBGE, 2020).  

Localiza-se na região de mata de transição onde o cerrado é predominante, área em 

que a madeira e o granito são explorados.  A principal fonte de renda da população 

resulta de empregos formais na Prefeitura, Escola Estadual, comércio local e 

empregos informais, principalmente na agricultura, na produção de fumo e na 

pecuária de gado leiteiro. Outras ocupações também são responsáveis pelo 

sustento da população, como: sacoleiras, manicures, cabeleireiras. O município 

festeja a padroeira Nossa Senhora da Conceição em 08 de dezembro, São João e 

São Pedro no mês de junho. Neste mês conta também com tradições como 

cavalgadas (IBGE, 2020). 

Além dos acontecimentos religiosos da Igreja Católica, a comunidade conta também 

com eventos de Igrejas Evangélicas no mês de setembro. 

1.2 O sistema municipal de saúde 
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O município não possui hospitais e por isso referência os pacientes que necessitam 

de tratamento hospitalar para o hospital Hospital Santa Rita de Cássia, no Município 

de Medina que fica a 42 km de Comercinho. 

Existem cinco unidades básicas de saúde (UBS) em Comercinho, são elas: Retiro 

da Saudade, UBS Lauro Rocha, UBS Tranquilino Alves Costa, UBS Maria Lopes 

Campanha e Unidade de Saúde da Família Saúde Esperança, possuem cobertura 

de 90% da população. 

O município faz parte de dois consórcios de saúde: o Consorcio Intermunicipal de 

Saúde do Médio Jequitinhonha (CISMEJE), que atende as especialidades: 

nefrologista, neurologista, ortopedia, oftalmologia, psiquiatria, endocrinologia, 

dermatologia, angiologista, reumatologista, otorrinolaringologista e cardiologista, e o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha 

(CISNORJE). Os pacientes que necessitam de consultas cardiológicas e de exames 

afins são encaminhados para atendimento em Itaobim. 

O município conta também com o Centro Estadual de Atenção Especializada 

(CEAE) em Jequitinhonha que atende as seguintes especialidades: Mastologia, 

Pediatria, Urologia, Ginecologia, Nefrologia, Cardiologia e Endocrinologia (DADOS 

DA UBS, 2019). 

No final do ano de 2016, o Ministério da Saúde anunciou que os municípios do país 

deveriam adotar o prontuário eletrônico em todos os serviços de Atenção Básica, 

seja o Sistema e-SUS AB com o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) ou um 

software próprio que atenda aos mesmos requisitos. O PEC, desenvolvido e 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal 

de Santa Catarina, consiste em um software onde ficam armazenadas todas as 

informações clínicas e administrativas do paciente, no âmbito da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) e não tem custos para o usuário. Seu principal objetivo é a 

informatização do fluxo de atendimento do cidadão realizado pelos profissionais de 

saúde nas UBS; é um instrumento facilitador no apoio ao processo de coordenação 

do cuidado realizado pelas equipes de saúde (BRASIL, 2017a). O município de 

Comercinho adotou efetivamente o PEC, no distrito de Água Branca de Minas no 

referido ano (DADOS DA UBS, 2019). 
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1.3 Aspectos da comunidade 

A Unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) Saúde Esperança situa-se na 

Praça Sagrada Família, centro do distrito de Água Branca de Minas. A área de 

abrangência da ESF Saúde Esperança é em grande parte, de predominância 

geográfica com pontos em relevo e demais áreas planas. 

Abrange o distrito de Água Branca de Minas com as seguintes ruas: da igreja, João 

Alves Amaral, Cesário de Almeida, Fernando Costa, Gomercindo Chagas, Horácio 

Amaral, José Luís, Delmira Ornelas, Praça Sagrada Família, Rua do Campo, Jacinto 

Amaral, Travessa jacinto Amaral, Travessa Tancredo Neves, Montes Claros, Rua A, 

Rua B; Fazenda Bebedouro e Fazenda região Charco que fazem parte da microárea 

01.  

As comunidades rurais de Taboa, Córrego das Caatingas, Jacaré, Jenipapo e Sapé 

pertencem à microárea 02. Olhos d Água, Córrego dos Macacos, Córrego da 

Porteira, São Romão, São Felipe e Água Branca pertencem à microárea 03.  

Córrego da Volta, Espigão, Lagoa Nova e Tanque fazem parte da microárea 04. 

Campo Bonito, Água Branca de Cima e Correias fazem parte da microárea 05. As 

comunidades de Jabuticaba e Quatis formam a microárea 06. 

Água Branca de Minas é um distrito com cerca de 2.029 habitantes. 

Todo o distrito assistido dispõe de saneamento básico, deixando muito a desejar, 

principalmente no que se refere à coleta de lixo; dispõe de energia elétrica. Exceto 

nas comunidades rurais, onde o saneamento básico ainda encontra- se deficiente, a 

maioria dos domicílios utiliza fossa séptica e água de poços artesianos sem 

tratamento. 

Grande maioria da área do distrito é pavimentada, sendo possível o acesso de 

veículos, enquanto que nas comunidades rurais o acesso fica parcialmente 

prejudicado principalmente em períodos de chuvas.   

Na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família (eSF) Saúde Esperança 

tem duas escolas, sendo uma no distrito Água Branca de Minas e a outra na 
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Comunidade Taboa; e uma creche no distrito. O analfabetismo é elevado, sobretudo 

entre os maiores de 40 anos. 

Tabela 1 - Distribuição da população, por faixa etária e sexo, da área de 

abrangência da Equipe de Saúde da família Saúde e Esperança - 2019.  

Faixa Etária/Ano Masculino Feminino Total 

< 1  6  9 15 

1-4  39 44 83 

5-14  138 149 287 

15-19    97  84 181 

20-29 114 117 131 

30-39  137 120 257 

40-49 128 105 233 

50-59  121 128 249 

60-69 109 125 234 

70-79   70  74 144 

≥ 80  56  58 114 

TOTAL 1016 1013 2029 

Fonte: Unidade Básica de Saúde. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde - Saúde e Esperança 

A UBS Saúde e Esperança que abriga a equipe Saúde Esperança foi inaugurada há 

mais de 10 anos e está situada na Praça Sagrada Família. É uma Unidade de Saúde 

construída nos moldes preconizados pelo Ministério da Saúde. Dispõe de uma 

estrutura física adequada para atender de forma integral aos usuários cadastrados, 

sendo que sua estrutura física contempla: recepção; sala de espera; sanitários 

femininos e masculinos para o público, sanitário em processo de adaptação para 

portadores de necessidades especiais; sanitários masculino e feminino para 

funcionários; consultório de enfermagem com banheiro; consultório médico; sala de 

imunização; sala de observação; consultório odontológico; sala de curativo; CME; 

DML; Cozinha; Expurgo; e sala para os agentes comunitários de saúde (ACS). 

Atualmente, a Unidade encontra-se bem equipada e dispõe de recursos adequados 

para o trabalho da equipe. Possui mesa ginecológica, glicosímetro, nebulizador, 

instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos (DADOS DA UBS, 2019). 
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A Unidade possui Regimento Interno, escalas de serviços de enfermagem e agenda 

de atendimento multiprofissional. Foram elaborados os Procedimentos Operacionais 

Padrão pela enfermeira, para padronização dos procedimentos de cada setor da 

instituição, promovendo a uniformização do atendimento. Possui também caderno 

para atas, assim como ordens e ocorrências. 

1. 5 A Equipe de Saúde da Família Saúde e Esperança  

A equipe de Saúde e Esperança é composta por: uma médica, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e um profissional 

auxiliar de serviços gerais.  

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Saúde e Esperança 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 h às 11:00 e de 13:00 às 17 horas.  

O tempo da Equipe está dividido entre atendimento à demanda espontânea, 

atendimentos agendados na Unidade, atendimento a grupos operativos e visitas 

domiciliares, também conta com atendimento de alguns programas, como: pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos 

e diabéticos.  

Um dia da semana (quarta-feira) o atendimento é realizado na cidade de 

Comercinho e se destina a atender os pacientes que residem em comunidades 

rurais de difícil acesso à Unidade em Água Branca de Minas.  

A UBS funciona prioritariamente com demandas programadas (agendada) sendo 

essas feitas pelo paciente ou pelo ACS presencialmente; os pacientes geralmente 

passam pela equipe durante sua permanência na unidade, e se necessário 

atendimento domiciliar, este é previamente agendado, ou realizado o mais breve 

possível, quando a equipe encontra um tempo livre na agenda.   

Todas as UBS do município apresentam obrigatoriamente, em locais visíveis para 

toda a população, horário da unidade, mapa de abrangência, população geral por 

equipe, identificação dos componentes das equipes de cada área e carga horária 

semanal. 
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Mensalmente são realizados os grupos com a finalidade de prevenção, promoção da 

saúde além de contribuir para um feedback entre comunidade e equipe. Esses 

grupos operativos são classificados em: Grupo do HIPERDIA, Grupo de gestantes, 

terceira idade, grupo de tabagismo, grupo da mulher, grupo do homem, 

planejamento familiar, ocorre mensalmente sendo atividade conjunta com objetivo 

de promoção e prevenção de o qual participam eSF e o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). 

1.7 O dia a dia da equipe Saúde e Esperança 

A Equipe Saúde e Esperança distribui o seu tempo com demanda espontânea e 

programada e possui atendimento de alguns programas, como: pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos 

e diabéticos, e acompanhamento de crianças desnutridas, bem como com o grupo 

do HIPERDIA, grupo de gestantes, terceira idade, grupo de tabagismo, grupo da 

mulher, grupo do homem, planejamento familiar, ocorre mensalmente sendo 

atividade conjunta com objetivo de promoção e prevenção de o qual participam a 

eSF e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 A equipe desenvolve outras ações de saúde, como por exemplo, e grupos de 

hipertensos e diabéticos, que com o tempo se mostram cada vez mais frutíferas. 

A avaliação do trabalho realizada mensalmente, pela equipe de saúde, é motivo de 

satisfação entre os membros da equipe.  

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

passo) 

De acordo com o diagnóstico que realizamos, por estimativa rápida, na eSF Saúde e 

Esperança temos alguns problemas para que consigamos melhorar o trabalho da 

unidade. Entre eles se destacam: ausência de adesão do tratamento da Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), Alcoolismo, Tabagismo, vários 

casos de Leishmaniose tegumentar e dificuldade de agendar consultas dos 

pacientes que residem nas comunidades devido à indisponibilidade de transporte até 

a unidade. 
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 1.9 Priorização dos problemas - a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

Após a identificação dos problemas realizada, a equipe de saúde em reunião 

conseguiu priorizar os problemas, uma vez que grande parte destes, os profissionais 

de saúde não têm como enfrentar sozinhos, precisando de recursos financeiros, 

humanos e materiais. 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família Saúde e 

Esperança em Comercinho, Minas Gerais em 2019. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Casos de 
Leishmaniose 
tegumentar 

Alta 10 Parcial 1 

Falta de adesão do 
tratamento da HAS e 
DM 

Alta 7 Parcial 2 

Alcoolismo Alta 5 Parcial 3 

Tabagismo  Baixa 5 Parcial 4 

Dificuldade de agendar 
consulta dos pacientes 
que residem nas 
comunidades, devido à 
indisponibilidade de 
transporte.  

Média 3 Parcial 5 

Fonte: autoria própria (2019) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 

Desta forma, o problema selecionado para intervenção foi a Leishmaniose 

tegumentar, pois, nós profissionais devemos ampliar ações de promoção à saúde 

conforme direcionamento do Ministério da Saúde. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A Leishmaniose Tegumentar (LT) é uma doença infecciosa, não contagiosa; ela se 

manifesta provocando úlceras na pele e mucosas. Seu agente etiológico é um 

protozoário do gênero Leishmania. A sua apresentação mais comum no Brasil, é a 

forma cutânea, responsável por mais de 90% dos casos (VASCONCELOS et al., 

2018). No Brasil, são sete espécies de leishmanias envolvidas na ocorrência de 

casos de LT. As mais importantes são: Leishmania (Leishmania) amazonensis, 

Leishmania (Viannia) guyanensis e Leishmania Viannia braziliensis. A doença é 

transmitida ao ser humano pela picada das fêmeas de flebotomíneos (espécie de 

mosca) infectadas (MOTA; MIRANDA, 2011; BRASIL, 2019). 

Os sintomas da LT são lesões na pele e/ou mucosas. As lesões de pele podem ser 

única, múltiplas, disseminada ou difusa (MOTA; MIRANDA, 2011). As lesões 

“apresentam aspecto de úlceras, com bordas elevadas e fundo granuloso, 

geralmente indolor. As lesões mucosas são mais frequentes no nariz, boca e 

garganta” (BRASIL, 2019, sp.). 

Justifica- se o presente estudo devido à importância da Leishmaniose Tegumentar, 

sendo que atualmente a sua incidência é elevada na cidade de Comercinho. 

Em parceira com as escolas, já foram realizadas atividades educativas em forma de 

palestra e esclarecimentos de dúvidas dos alunos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Realizar um projeto de intervenção para reduzir os casos de Leishmaniose 

Tegumentar na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Saúde e 

Esperança no município de Comercinho em Minas Gerais. 

3.2 Objetivos específicos 

Realizar palestras para comunidade, visando orientar acerca da Leishmaniose 

Tegumentar. 

Realizar capacitação com os profissionais da unidade de saúde acerca do tema. 

Elaborar cartilha educativa para distribuir nas escolas e comunidade. 

Disponibilizar para a população o acesso a repelentes. 
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4 METODOLOGIA 

Na elaboração do plano de intervenção foi utilizado o método de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) conforme orientações do módulo Planejamento, 

avaliação e programação das ações de saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) e 

do módulo de Iniciação científica: trabalho de conclusão de curso (CORRÊA; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 

Foi realizada também uma revisão narrativa da literatura sobre o tema. Foram 

consultados os sites: Scientific Electronic Library Online (SciELO),  Biblioteca Virtual 

em Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde do Núcleo de Educação Saúde Coletiva 

(NESCON) e publicações do Ministério da Saúde, além de outras fontes. Esta busca 

do embasamento teórico foi guiada pelos seguintes descritores: Estratégia Saúde da 

Família, Leishmaniose Tegumentar, Prevenção, Promoção da Saúde, Educação em 

Saúde. 

Na elaboração do plano operativo, todas as pessoas envolvidas reuniram-se para o 

planejamento, definiu-se por consenso a divisão de responsabilidades por operação 

e os prazos para a realização de cada produto. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Leishmaniose Tegumentar 

A Leishmaniose Tegumentar americana (LTA) é uma doença de carácter infeccioso, 

não contagiosa, que é transmitida aos humanos por meio da picada das fêmeas de 

flebotomíneos infectados, e as principais manifestações são na pele e nas mucosas 

(KOBETS; GREKOV; LIPOLDOVA, 2012; MURBACK et al., 2011).  

Esta doença infecciosa e não contagiosa apresenta manifestação polimórfica de 

pele e mucosas causada por diversas espécies de protozoários do gênero 

Leishmania, sendo as mais comuns no Brasil Leishmania (Viannia) guyanensis, L. 

(Viannia) braziliensis, e L. (Leishmania) amazonensis 

Nas Américas possuem 11 espécies de Leishmania, contudo, no Brasil, são três as 

principais espécies envolvidas nos casos de LTA, sendo: Leishmania (Viannia) 

guyanensis, L. (Viannia) braziliensis, e L. (Leishmania) amazonensis (BRASIL, 

2010).  

• Leishmania (Leishmania) amazonensis – distribuída pelas 
florestas primárias e secundárias da Amazônia legal (Amazonas, 
Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão). Sua presença amplia-se 
para o Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), 
Centro-oeste (Goiás) e Sul (Paraná); 

• Leishmania (Viannia) guyanensis – aparentemente limitada à 
Região Norte (Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Pará) e 
estendendo-se pelas Guianas. É encontrada principalmente em 
florestas de terra firme, em áreas que não se alagam no período 
de chuvas; 

• Leishmania (Viannia) braziliensis – foi a primeira espécie de 
Leishmania descrita e incriminada como agente etiológico da 
LTA. É a mais importante, não só no Brasil, mas em toda a 
América Latina. Tem ampla distribuição, desde a América Central 
até o norte da Argentina. Esta espécie está amplamente 
distribuída em todo país. Quanto ao subgênero Viannia, existem 
outras espécies de Leishmania recentemente descritas: L. (V) 
lainsoni identificada nos estados do Pará, Rondônia e Acre; L. (V) 
naiffi, ocorre nos estados do Pará e Amazonas; L. (V) shawi, com 
casos humanos encontrados no Pará e Maranhão; L. (V.) 
lindenberg foi identificada no estado do Pará (BRASIL, 2019, sp.). 

A LTA é uma doença cutânea que se apresenta se por meio de pápulas que 

evoluem para ulceração da pele ou mucosas, que podem se apresentar de forma 

única, múltipla, disseminada ou difusa, as bordas elevadas e o fundo granuloso, 
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conforme figura 1. Em geral, o paciente não apresenta dor (GOTO; LINDOSO, 

2004). 

Figura 1 - Lesão ulcerada franca, única, arredondada, com bordas elevadas, 

infiltradas e fundo granuloso. 

 

Fonte: Brasil (2010). 

As lesões nas mucosas são mais frequentes no nariz, boca e garganta, 

apresentando placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou difusas, 

como na figura 2 (PIRES et al., 2012).  

Figura 2 - Lesão de LTA em mucosa 

 

Fonte: http://cczniteroirj.blogspot.com/2015/09/leishmaniose-tegumentar-americana.html 

O diagnóstico da LTA é basicamente realizado por meio da avaliação clínica e 

avaliação da sintomatologia, inerentes à LTA, e também por exames laboratoriais 

com o achado em fluidos do parasita e tecidos pelo exame parasitológico direto, ou 

ainda em exames sorológicos como o teste ELISA (OLIVEIRA; FERNANDES, 2014). 

Entretanto, para Araújo et al. (2020), o diagnóstico da leishmaniose não é tão 

http://cczniteroirj.blogspot.com/2015/09/leishmaniose-tegumentar-americana.html
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simples como parece, pois seus sinais e sintomas podem ser confundidos com os de 

doenças cutâneas o que retarda o tratamento e provoca o agravamento da doença. 

Neste sentido, Silva et al. (2019, p.320) reforçam que ela pode ser confundida, 

facialmente,  com outras lesões de pele, principalmente “doenças granulomatosas, 

inflamatórias e infecciosas, bem como tumores de pele”. Os autores salientam que o 

diagnóstico criterioso das lesões de pele, em áreas de risco para LTA, é de suma 

importância para o tratamento adequado da leishmaniose. 

Para Negrão e Ferreira (2014, p.150), a doença no Brasil tem alta incidência e por 

isso, constitui-se problema de saúde pública, amplamente distribuída em todo o 

país. Além disso, são grandes as dificuldades de “diagnóstico e acompanhamento 

do tratamento, onde a transmissão se dá através do vetor que adquire o parasita ao 

picar reservatórios transmitindo-o ao homem assumindo formas que podem 

determinar lesões destrutivas e deformantes”. 

Em trabalho realizado sobre o perfil sociodemográfico da leishmaniose tegumentar 

americana no município mineiro de Almenara por Araújo et al. (2020, p.1), os dados 

analisados despertaram preocupação, pois “a cada ano explorado houve um 

crescimento considerável da doença, onde os homens foram mais acometidos do 

que as mulheres, a prevalência maior ocorreu na zona rural e a baixa escolaridade 

teve um número bastante relevante”. 

Nas Américas, não é fácil mensurar a real da prevalência da LTA, pincipalmente 

devido à “subnotificação, diagnósticos incorretos, afecções inaparentes, variações 

de resposta do hospedeiro e multiplicidade de agentes etiológicos envolvidos” 

(MARZOCHI, 1992 apud NEGRÃO; FEREEIRA, 2014, p.150). 

O tratamento é realizado com o antimonial pentavalente N-metil glucamina 

(Glucantime®) e em casos em que há resistência ao tratamento de escolha utiliza-se 

a anfotericina B (MURBACK et al., 2011). Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2017b), o antimonial pentavalente não deve ser indicado em pacientes coinfectados 

com HIV e gestantes. 

Entretanto, Kobets, Grekov e Lipoldova (2012) consideram que apesar da 

leishmaniose causar grande impacto na saúde da população, ela não recebe a 
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atenção devida dos órgãos de saúde, sendo uma das doenças mais negligenciadas 

na nossa sociedade. Ainda não existe uma vacina segura e eficaz para se prevenir 

qualquer forma de leishmaniose humana e o espectro e a eficácia dos 

medicamentos disponíveis contra a doença não são totalmente satisfatórios. 

Destaca-se que a doença é de notificação compulsória, sendo que “todo caso 

confirmado deve ser notificado e investigado pelos serviços de saúde, por meio da 

Ficha de Investigação da Leishmaniose Tegumentar Americana” do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Este registro é fundamental para “o 

conhecimento, a investigação, bem como para a classificação epidemiológica (caso 

autóctone ou importado) e o acompanhamento dos casos” (BRASIL, 2017b, p.508).  

5.2 Estratégias de prevenção e controle da Leishmaniose Tegumentar 

A prevenção e o controle da LTA, em regiões endêmicas brasileiras e na América 

Latina, têm sido um grande desafio, pois diversos fatores estão envolvidos nesta 

solução, incluindo os ecológico-ambientais, socioeconômicos, culturais e 

comportamentais. Geralmente as condições naturais são desfavoráveis, envolvendo 

mata fechada, áreas de difícil acesso, encostas de morro, animais silvestres, 

principalmente em áreas indígenas, e condições propícias para o desenvolvimento 

do inseto vetor, bem como as moradias são precárias e os hábitos dessa população 

dificultam a intervenção (TEDESQUI et al., 2012; SANTOS et al., 2014). 

Segundo Coelho et al. (2012) apud Rocha et al. (2015), a LTA é uma infecção 

zoonótica, cuja epidemiologia vem apresentando, nos últimos anos, modificações, 

ou seja antes restrita às áreas florestais e acometendo pessoas que circulavam 

nestas áreas, atualmente nota-se que o vetor vem se adaptando ao ambiente 

domiciliar, onde animais domésticos tornam-se o reservatório principal da doença, 

principalmente o cão e o gato. 

Não é fácil prevenir e controlar a LTA, uma vez que geralmente as intervenções no 

ambiente e no controle do inseto transmissor mostram-se pouco viáveis e 

recomendáveis (SANTOS et al., 2014). 

Portanto, a educação em saúde torna-se uma ferramenta essencial para que a 

população compreenda melhor a doença, e, estratégias de prevenção possam ser 
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planejadas e implementadas. Para isso, é de suma importância que a equipe de 

saúde conheça antes as concepções, imagens e ideias que essa população tem 

acerca da LTA para depois pensar em qualquer intervenção na comunidade e, 

juntamente com ela, construir estratégias de controle e prevenção da doença. Esse 

compromisso deve ser guiado pelos “princípios doutrinários do SUS, assegurando a 

grupos populacionais específicos, marcados pelo desamparo e fragilidade, o direito 

do acesso às ações e serviços de saúde” (SANTOS et al., 2014, p.1045). 

Alguns autores reforçam a relevância de estudos para que esta doença seja melhor 

caracterizada em todo o país, fornecendo informações e orientações de  programas 

públicos de saúde que sejam mais eficazes, manejo dessa doença pela equipe de 

saúde, principalmente as que atuam em regiões endêmicas, bem como fornecer 

informações, principalmente, à população da zona rural sobre como a doença é 

adquirida e pode ser prevenida, utilizando estratégias educativas de enfrentamento 

(GRANGEIRO JUNIOR  et al., 2018; ARAÚJO et al., 2020). 

Santos et al. (2014, p.1044) destacam que a “participação comunitária ativa e 

permanente é a chave para a execução e consolidação da vigilância das ações de 

controle das grandes endemias no Brasil”. 

Embora, a equipe de saúde possa ter dificuldades em realizar as ações educativas 

referentes ao controle da doença em decorrência da limitação de conhecimento das 

pessoas “em áreas de risco, dificuldade de acesso a áreas de floresta, falta de 

ações de saúde para prevenção e alerta aos moradores, falta de saneamento 

básico, ente outros”, é imprescindível a conscientização e mobilização da 

comunidade afetada na solução do problema (SILVA et al., 2018, p.509). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2017b) recomenda algumas medidas individuais e 

coletivas de prevenção da doença, como: uso de repelentes, evitar exposição nos 

horários de exposição do vetor, principalmente crepúsculo e noite, uso de 

mosqueteiro de malha fina e telas nas janelas, limpeza de quintais e terrenos, poda 

de árvores para evitar condições favoráveis ao desenvolvimento dos mosquitos, 

destino adequado do lixo orgânico, limpeza dos locais onde ficam os animais 

domésticos.  
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Recomenda-se também Informar a comunidade sobre a ocorrência da doença na 

região esclarecendo-a quanto aos principais sinais clínicos e quando houver 

suspeita de algum caso procurar a equipe de saúde; capacitação dos ACS para a 

busca ativa, favorecendo o diagnóstico precoce e tratamento adequado (BRASIL, 

2017b). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Este plano de intervenção refere-se ao problema priorizado “Leishmaniose 

tegumentar”, para o qual se registram a descrição do problema selecionado e sua 

explicação, a seleção de seus nós críticos e as operações, mediante os passos do 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

De acordo com o diagnóstico que realizamos na eSF Saúde Esperança temos 

alguns problemas para que consigamos melhorar e minimizar os determinantes de 

saúde. Desta forma, selecionamos a Leishmaniose tegumentar, pois, nós 

profissionais devemos ampliar ações de promoção à saúde conforme 

direcionamento do Ministério da Saúde. 

Atualmente temos 11 pacientes com LT notificados na unidade, temos cobertura de 

100% dos casos notificados e ainda do tratamento supervisionado junto à equipe. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A leishmaniose tegumentar é um problema de saúde pública, de notificação 

compulsória e que sem tratamento pode ter consequências bastante graves. Na 

área de abrangência da eSF Saúde e Esperança, município de Comercinho, 

acontecem casos de LTA. 

As causas dos vários casos de LT na comunidade estão relacionados a: pouca 

informação dos usuários sobre a LT, suas manifestações e consequência, e por isso 

não se previnem; grande parte da comunidade não tem acesso a repelentes; a 

equipe , muitas vezes, tem dificuldade nas orientações por não ter o conhecimento 

necessário sobre o tema. 

Portanto, faz-se necessário a capacitação da equipe de trabalho para que todos os 

seus integrantes consigam orientar os pacientes sobre a prevenção da LTA, bem 

como a realização do diagnóstico precoce e sua importância. Visto as ações de 

promoção, na unidade tem área de cobertura com população carente que não 
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compram repelentes, deste modo, a entrega da produção auxiliaria na prevenção da 

doença. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

• Necessidade de capacitação da equipe de saúde acerca deste agravo. 

• Desconhecimento dos usuários acerca dos cuidados passíveis de prevenção 

da leishmaniose tegumentar. 

• Os usuários das áreas mais críticas não têm acesso a repelentes. 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passos) 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” estão detalhadas nos quadros 3, 4 e 

5, a seguir. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Leishmaniose 
tegumentar”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Esperança, município de Comercinho, estado de Minas Gerais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Nó crítico 1  Necessidade de capacitação da equipe de saúde acerca deste 

agravo. 

6º passo: operação 

(operações)   

Capacitar a equipe de saúde acerca deste agravo. 

Elaborar cartilha educativa para distribuir nas escolas e 
comunidade. 

Instrumentalizar o ACS para a busca ativa de casos suspeitos. 
6º passo: projeto  Capacitação Sim 

6º passo: 

resultados 

esperados  

Equipe capacitada conhecedora da doença e dos cuidados que 
ela inspira. 

6º passo: produtos 

esperados  

Profissionais conscientes e conhecedores de como agir na 
prevenção e no tratamento da LT. 

Educação permanente da eSF 
6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação  

Organizacional: organizar palestra 

Financeiro: aquisição de recursos monetários para impressão 
de folders, recursos audiovisuais, folhetos educativos e outros. 

7º passo: 
viabilidade do plano 
- recursos críticos  

Aprovado pela Secretaria de Saúde e equipe  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável). 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas  

Secretário municipal de saúde  

Reuniões intersetoriais (secretário de saúde). 

9º passo; 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e 

prazos  

Secretaria de Saúde 

Três meses para o inicio das atividades 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações  

Ação não iniciada, a avaliação acontecerá a cada 60 dias pela 
enfermeira da UBS, além de discussão na equipe sobre as 
orientações fornecidas aos usuários. 
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Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Leishmaniose 
tegumentar”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Esperança, município de Comercinho, estado de Minas Gerais 

Fonte: Elaborado pela autora. 2019. 

Nó crítico 2  Desconhecimento dos usuários acerca dos cuidados 

passíveis de prevenção da leishmaniose tegumentar.  

6º passo: 

operações   

Orientar a população acerca dos cuidados passíveis de 
prevenção da leishmaniose tegumentar.  

Modificar hábitos e estilos de vida relacionados à prevenção 
da LT.  Destacar o cuidado com os cães por serem fontes de 
infecção para o mosquito. 

6º passo: projeto  Mais Saúde  

6º passo: 

resultados 

esperados  

População informada 

Distribuição da cartilha educativa nas escolas e comunidade 

6º passo: produtos 

esperados  

Dia definido para as ações educativas e visitas domiciliares 

Realização de palestras para comunidade 
6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação  

Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos etc. 

7º passo: 

viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos e outros. 

População Favorável 
8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável). 

Reuniões intersetoriais (secretário de saúde) 

 
9º passo; 

acompanhamento 

do plano - 

responsáveis e 

prazos  

Médico, enfermeira e ACS. 

Três meses para o início das atividades 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações  

Ação não iniciada, a avaliação acontecerá a cada 60 dias pela 
enfermeira da UBS. 

Visitas domiciliares realizadas pelos ACS para verificar os 
cuidados preventivos relacionados à LT. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Leishmaniose 
tegumentar”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Esperança, município de Comercinho, estado de Minas Gerais 

Fonte: Elaborado pela autora. 2019. 

Nó crítico 3 Os usuários das áreas mais críticas não têm acesso a 

repelentes. 

6º passo: operação 

(operações)   

Disponibilizar repelente para os usuários das áreas mais 
críticas. 

Orientar a utilização correta do repelente como evitar o vetor. 
6º passo: projeto  Espanta mosquito 

6º passo: 

resultados 

esperados  

População com repelente e orientada sobre o seu uso correto. 

6º passo: produtos 

esperados  

Repelente disponível na farmácia básica 

6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação  

Político: aquisição de repelentes 

Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos etc. 

7º passo: 

viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Organizacional: organizar a demanda de repelentes 

Cognitivo: população consciente 

Financeiro: disponibilidade financeira  

Político: adesão do gestor 
8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável). 

Reuniões intersetoriais (secretário de saúde). 

9º passo; 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e 

prazos  

Secretaria de Saúde 

Equipe de Saúde  

Sem prazo determinado 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações  

Não inicializadas. Depende a prefeitura a aquisição dos 
repelentes. 

Acompanhar a possível distribuição dos repelentes e a 
utilização pelos usuários. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da elaboração do presente projeto de intervenção pôde-se verificar que as 

estratégias para prevenção da leishmaniose tegumentar são difíceis, pois dependem 

de vários fatores para a promoção e controle desta.  

Contudo, a capacitação dos profissionais da equipe é altamente produtiva para 

conseguir combater e identificar a leishmaniose tegumentar precocemente para o 

tratamento precoce e eficaz.  

Ainda, se faz necessário a orientação em massa de todos os usuários da rede para 

que possamos prevenir, diagnosticar e tratar os casos de leishmaniose tegumentar, 

visando melhor prognóstico e melhora da qualidade de vida desses pacientes. 
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