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RESUMO 

A unidade básica de saúde Geraldo Teixeira de Castro localiza-se na zona rural de 
Porto Agrário, distrito de Juvenília, cidade do extremo norte do estado de Minas 
Gerais, fazendo divisa com a Bahia, sendo uma das cidades mineiras mais distantes 
da capital Belo Horizonte. Dispõe de um bom espaço físico bem aproveitado e em 
bom estado de conservação. Atende a uma população de 1.247 habitantes. 
Aproximadamente 60% da população vivem em situação de pobreza o que leva a 
péssimas condições de moradia, quadros de desnutrição, maus hábitos higiênicos, 
aglomerações de pessoas e compartilhamentos de objetos, fatores que favorecem a 
disseminação de infecções dermatológicas. Outros fatores que contribuem para a 
propagação das piodermites são o clima quente e úmido, já que o distrito se localiza 
às margens dos rios São Francisco e Carinhanha e a não pavimentação das ruas, 
com presença de dejetos fecais de animais (cachorros, gatos, galinhas e equinos). A 
população mais atingida por essas infecções de pele são as crianças com idade de 
um a 10 anos por impetigo e ectima e adultos jovens com quadros de furúnculos e 
hordéolo. O objetivo geral desse estudo é laborar um plano de intervenção para a 
prevenção e controle das infecções bacterianas da pele na população adscrita à 
equipe de Saúde de Porto Agrário. Foi utilizado o método de Planejamento 
Estratégico Situacional e a revisão de literatura sobre o tema, a fim de obter maior 
embasamento científico sobre o assunto. Espera-se, com a implantação deste 
projeto de intervenção, diminuir o número de consultas relacionadas às doenças 
bacterianas da pele. 
 

Palavras-chave: Dermatoses. Saúde da criança. Educação em saúde. 



 
 

  

ABSTRACT 

The basic health unit Geraldo Teixeira de Castro is located in the rural area of Porto 
Agrário, district of Juvenília, a city in the far north of the state of Minas Gerais, 
bordering Bahia, being one of the most distant mining towns in the capital Belo 
Horizonte. . It has a good physical space well used and in good condition. It serves a 
population of 1,247 inhabitants. Approximately 60% of the population lives in a 
situation of poverty, which leads to poor housing conditions, malnutrition, poor 
hygiene habits, crowds of people and sharing of objects, factors that favor the spread 
of dermatological infections. Other factors that contribute to the spread of pyoderma 
are the hot and humid climate, since the district is located on the banks of the São 
Francisco and Carinhanha rivers and the non-paving of the streets, with the presence 
of fecal animal waste (dogs, cats, chickens and horses). The population most 
affected by these skin infections are children aged one to 10 years due to impetigo 
and ectima and young adults with pictures of boils and hordeolo. The general 
objective of this study is to work out an intervention plan for the prevention and 
control of bacterial skin infections in the population assigned to the Porto Agrário 
Health team. The Situational Strategic Planning method and the literature review on 
the subject were used in order to obtain a greater scientific basis on the subject. It is 
expected, with the implementation of this intervention project, to reduce the number 
of consultations related to bacterial skin diseases. 
 
Keywords: Skin Diseases. Child Health. Health education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município. 

 

Em 21/12/1995, O distrito de Juvenília foi desmembrado do município de 

Manga, Estado de Minas Gerais, sendo elevado à categoria de município e com a 

denominação de Juvenília, pela Lei Estadual nº 12030, constituído de 2 distritos:  

Monte Rei e Porto Agrário, instalados em 0101/1997 (IBGE, 2020). 

Está localizado no extremo norte do estado de Minas Gerais, fazendo divisa 

com a Bahia, sendo uma das cidades mineiras mais distantes da capital, Belo 

Horizonte. Sua população estimada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE era de 5 708 habitantes e sua faixa territorial compreende 1.0604, 

692 km² (IBGE, 2020). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,62, quase 50% da 

população é beneficiada pelo Programa Bolsa Família (IBGE, 2020). 

As receitas do município giram entorno da arrecadação da prefeitura e do 

comércio local, outros proventos se devem das seguintes atividades:  

 

Quadro 1: Atividades econômicas de Juvenília, Minas Gerais 

Atividades Econômicas Porto Agrário Monte Rei Juvenília Total 

Pecuária 15 21 36 72 

Horticultura e Floricultura 9 50 28 87 

Lavouras temporárias 2 5 10 17 

Lavouras Permanentes 0 1 2 3 

Pesca 41 0 2 43 

Aquicultura 0 0 3 3 

Fonte: Dados retirados do consolidado das atividades economias municipais (2017). 

 

Em 23 de setembro de 1993 foi fundado o núcleo do vale do Carinhanha, que 

hoje faz parte de uma das unidades da Fundação Educacional Caio Martins 

(FUCAM) e, nesse mesmo período a escola Manoel de Ambrósio que em 1962 

passou a se chamar Escola Estadual Antônia Ortiga. Juvenília conta ainda com a 

Escola Estadual Coronel Almeida e com a Escola Municipal Maria Ferreira Mourinho 

(SOUZA, s.d.). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
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Na área da saúde conta com três equipes de Unidade Básica se Saúde (UBS) 

sendo uma unidade polo, uma no distrito de Porto Agrário e outra no distrito de 

Monte Rei. Desde o ano 2013 os distritos de Porto Agrário e Monte Rei contam com 

médicos provenientes do Programa Mais Médicos para compor as UBS. Ainda conta 

com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que está composto por: um 

cirurgião dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo e um nutricionista; essa equipe 

móvel atende os distritos de Porto Agrário e Monte Rei a cada 15 dias. 

O ponto turístico mais importante e natural de Juvenília é o atraente rio 

Carinhanha que nasce na Serra do Espigão Mestre na divisa do estado de Minas 

Gerais com o estado de Goiás e vem espalhando felicidade por onde passa, até 

desaguar nas águas do rio São Francisco (SOUZA, s.d.)  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

Porto Agrário, distrito rural de Juvenília, está localizado às margens do rio São 

Francisco e do rio Carinhanha que separam as cidades de Malhada/BA e 

Carinhanha/BA. Tem cerca de 1.247 habitantes e a renda das famílias gira em torno 

da agricultura de subsistência, da pesca artesanal, do comércio informal de bens de 

pequeno valor. 80% da população recebem o auxílio bolsa família.  

Em março de 2019 foi inaugurada a unidade de tratamento de água da 

COPASA. A estrutura de saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, 

principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. 

A comunidade conta com duas escolas, a Escola estadual Manoel Fernandes 

Silva que atende 90 alunos em dois turnos matutino e noturno e a Escola Municipal 

de Porto Agrário que assiste a 330 alunos nos turnos matutino e vespertino, três 

associações: Associação Comunitária de Porto Agrário, Associação dos Pescadores 

de Porto Agrário e a Associação dos Sem Terras. Porto agrário. Tem dois 

representantes no poder legislativo a vereadora Alda de Lô e o vereador Jazon. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A Rede de serviços é composta de: 
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✓ ATENÇAO PRIMARIA: Três Equipes de Estratégia de Saúde da 

Família e um NASF 

✓ ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Utiliza os Centros Estaduais de Atenção 

Especializa (CEAE) em Januária/MG 

✓ ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA: Encaminhados para o 

Centro de Urgências mais próximo das UBS Manga ou Montalvânia. 

✓ ATENÇÃO HOSPITALAR: Os hospitais de referência são Hospital 

Funrural em Manga e Hospital Cristo Rei em Montalvânia. 

✓ APOIO DIAGNÓSTICO: Depende do grau de complexidade; Manga, 

Montalvânia, Janaúba, Januária e Montes Claros são as cidades de referência, 

as cidades de Malhada e Carinhanha no estado da Bahia também são 

procuradas pela população que reside no distrito de Porto Agrário. 

✓ ASSISTENCIA FAMACEUTICA: Conta com a Farmácia de Minas. 

✓ VIGILÂNCIA DA SAÚDE: Conta com serviço de vigilância 

epidemiológica municipal. 

✓ RELAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇAO: A prefeitura tem 

Programação Pactuada e Integrada (PPI) com as cidades de Montes claros/MG, 

Brasília de Minas/MG, Montalvânia/MG e Manga/MG para os serviços de 

urgência, emergência e cirurgias Sistema de Informações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde (SIH-SUS).   

✓ RELACÃO COM OUTROS MUNICIPIOS: O município de Juvenília - 

MG tem um bom relacionamento com os municípios vizinhos. 

✓ CONSÓRCIO DE SAÚDE: Consórcio CISMA da micro região de 

Manga - MG 

✓ MODELO DE ATENÇAO: Atenção Primaria. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Geraldo Teixeira de Castro 

 

A unidade está situada na rua Porteirinha e foi inaugurada em 2010. Dispõe 

de um bom espaço físico bem aproveitado e em bom estado de conservação. 

A unidade está dividida em: 

✓ Sala de recepção: é um espaço amplo, porém não tem cadeiras 

suficientes para as pessoas aguardarem o atendimento. Nesse mesmo espaço 
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tem dois banheiros (Masculino e Feminino) destinados aos usuários que 

buscam atendimento na unidade; 

✓ Sala de Vacina; 

✓ Consultório médico; 

✓ Consultório da enfermeira; 

✓ Consultório odontológico; 

✓ Consultório multidisciplinar (utilizado para consultas de psicologia, 

nutrição e fisioterapia); 

✓ Sala de vacina; 

✓ Sala de administração de medicamentos; 

✓ Sala de entrega de medicamentos; 

✓ Sala de curativos; 

✓ Sala de agentes comunitários de saúde (ACS); 

✓ Sala de esterilização; 

✓ Lavanderia; 

✓ Copa; 

✓ Almoxarifado; 

✓ Outros três banheiros distribuídos pela unidade; 

✓ A UBS conta com um carro próprio, da marca Hilux por se tratar de 

uma área de difícil acesso, para deslocamento da equipe de saúde e dos 

pacientes. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família de Porto Agrário, da Unidade Básica de Saúde 

Geraldo Teixeira de Castro. 

 

A Equipe de Saúde da Família (ESF) de Porto Agrário é formada pelos 

profissionais apresentados a seguir:  

✓ GMN, 30 anos, casada, técnica de enfermagem, tem três filhos, agente 

comunitária de saúde (ACS) da microárea 2, que tem 135 famílias cadastradas, 

trabalha desde 2008 na UBS Geraldo Teixeira de Castro e gosta do trabalho 

que desempenha.  

✓ EAS, 31 anos, técnica em enfermagem, casada, ACS da microárea 1, 

tem 120 famílias cadastradas; 
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✓ GLS, 30 anos, técnico em enfermagem, tem um relacionamento de 

união estável e um filho, ACS da microárea 3 que tem 60 famílias cadastradas, 

trabalha a 10 anos nessa área; 

✓ JSL, 37 anos, técnico enfermagem, casado, tem um filho. Trabalha na 

recepção no acolhimento, buscando prontuários, aferição dos sinais vitais e 

ajuda na administração de medicamentos e curativos é um dos profissionais 

mais sobrecarregado da UBS, trabalha a 10 anos na unidade. Tem vontade de 

estudar medicina veterinária; 

✓ EMS, 34 anos, solteira, enfermeira, especialista em saúde pública com 

ênfase em saúde da família. Concursada trabalha há seis anos na UBS 

Geraldo Teixeira de Castro, atua como coordenadora da unidade, tem um 

ótimo relacionamento com a comunidade e com a equipe técnica e compartilha 

as consultas de puericultura e pré-natais com o médico; 

✓ RVBA, dentista, compõe a equipe do NASF e atende na UBS todas 

terças e quinta- feiras; 

✓ TRGL, fisioterapeuta, compõe a equipe do NASF e atende na UBS 

uma vez por semana; 

✓ AElSC, psicóloga, compõe a equipe do NASF e atende na UBS toda 

quinta-feira; 

✓ RGD, 26 anos, solteira, 2º grau completo, reside no distrito de Porto 

Agrário há 4 anos e há 2 anos e 4 meses foi aprovado no concurso público 

para auxiliar de limpeza e desde então trabalha na UBS, bastante comunicativa 

e muito atenciosa; 

✓ ASS, 32 anos, casada, tem três filhos, graduada em pedagogia, 

trabalhou 10 anos como professora contratada no distrito de Porto Agrário há 2 

anos e 4 meses foi aprovada no concurso público para auxiliar de limpeza. 

Comunicativa, trabalha voluntariamente na Igreja São Pedro da comunidade no 

grupo de louvor; 

✓ JCPS, 40 anos, casado, motorista, muito comunicativo sempre disposto 

a colaborar com as atividades desenvolvidas; 

✓ ALO, 40 anos, casado, motorista concursado, possui segundo grau 

completo, comunicativo, bastante atento as demandas da unidade, sempre 

atuando a favor da população, uma forte liderança dentro da comunidade; 
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✓ RPD, 33 anos, solteiro, médico brasileiro formado no exterior atuando 

pela primeira no Programa Saúde da Família (PSF). Participa a dois meses da 

equipe, substituindo uma médica cubana que deixou o Programa Mais Médico 

(PMM). 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe de Porto Agrário. 

 

A Unidade funciona de segunda a sexta feira, das 07h00min às 17h00min, 

com atendimento voltado principalmente à assistência da demanda espontânea. 

Todas as quartas feiras, no turno matutino, a ESF realiza visitas domiciliares, no 

período vespertino consultas na UBS. 

Atenção odontológica é ofertada todas as terças - feiras e quintas - feiras das 

07h00min às 13h00min. 

As consultas com psicólogo e fisioterapeuta são disponibilizadas todas as 

quintas feiras das 07h00min às 13h00min. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde da família de Porto Agrário. 

 

A UBS abre as portas para atendimentos às 07h00mim. Na atenção médica 

70% das consultas são destinadas à demanda espontânea, os outros 30% das 

consultas são agendados.  

Todas as quartas feiras são realizadas visitas domiciliares pela ESF no 

período matutino. 

Há cada 15 dias é feito atendimento nos distritos de Lote Grande e Ouro 

Verde. 

Já existe implantado na UBS um trabalho de roda de conversas, com grupos 

de hipertensos, diabéticos e gestante desenvolvido pela enfermeira. 

 

Quadro 2: Cronograma palestra/reuniões/educação permanente da equipe 

de saúde da família de Porto Agrário, 2019. 

JANEIRO  

• Capacitação p/ auxiliar limpeza. Dia 18 - 08:00hs 

• Reunião equipe secretária. Dia 25 – 08:00hs 

• Educação Permanente equipe (Hanseníase). Dia 31 – 15:00hs 
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FEVEREIRO  

• Reunião grupo de gestantes. Dia 07-15:00hs 

• Reunião grupo de mães com crianças de 0 a 2 anos. Dia 21 - 14:30hs 

• Educação Permanente equipe (Tuberculose). Dia 28 - 15:00hs 

Março 

• Capacitação p/ técnico. Enfermagem. Dia 01 - 08:00hs 

• Ação educativa Dengue e seus parceiros. Dia 08 - 09:00hs 

• Ação educativa vigilância sanitária p/ população (descarte adequado do lixo, doenças 

transmitidas por animais). Dia 25 - 08:30hs 

• Reunião grupo HAS/. Dia 21 - 14:00hs 

• Educação Permanente equipe. Dia 29 - 09:00hs 

ABRIL (FÉRIAS) 

MAIO 

• Ação educativa grupo adolescentes. Dia 16 - 15:00hs 

• Reunião grupo idosos. Dia 23 - 14:00hs 

• Reunião planejamento familiar.  Dia 10 - 09:00hs 

• Educação permanente equipe. Dia 3 1- 09:00hs 

JUNHO 

• Reunião motivacional grupo de mulheres. Dia 06- 14:00hs 

• Reunião grupo de gestante. Dia 20 - 14:00hs 

• Educação permanente. Dia 28 - 09:00hs 

JULHO 

• Sensibilização hanseníase /tuberculose. Dia 17 – 08:00 hs (sala de espera) 

• Reunião RAS/DIA. Dia 25 - 14:00hs 

• Educação permanente equipe. Dia 31 -15:00hs 

AGOSTO 

• Reunião grupo de mães com crianças de 0 a 2 anos.  Dia 15- 14:30hs 

• Ação educativa dengue e seus parceiros.  Dia 23-09:00hs 

• Educação permanente equipe. Dia 30-09:00hs 

SETEMBRO 

• Semana do BB. Dia 09 e 13 (unidade de saúde) 

• Educação permanente equipe. Dia 27 -09:00hs 

OUTUBRO  

• Dia mundial da saúde mental. Dia 10 - 14:00hs 

• Evento prevenção ao câncer de mama e útero. Dia 17 - 14:00hs 

• Educação permanente equipe. Dia 31 - 14:00hs 

NOVEMBRO  

• Evento prevenção ao câncer de próstata dia 14 - 14:00hs 

• Ação educativa dengue e seus parceiros dia 22 - 09:00hs 
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• Educação permanente equipe dia 29 - 09:00hs 

DEZEMBRO 

• Ação educativa adolescente. Dia 05 - 14:00hs 

• Reunião RAS/DIA. Dia 12 – 14:00hs 

• Reunião com equipe para avaliação dos resultados do ano todo. Dia 20 – 09:00hs 
 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

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

passo). 

 

O diagnóstico situacional foi realizado pela equipe de saúde utilizando a 

estimativa rápida que possibilitou a coleta de dados da população e os problemas 

que eles enfrentam no seu dia-a-dia. Permitiu um trabalho conjunto de técnicos da 

saúde e ou de outros setores e representantes da população para examinar os 

registros existentes, entrevistar informantes chaves e fazer observações sobre as 

condições da vida da comunidade que se quer conhecer (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Os principais problemas de saúde de minha área de abrangência são: 

 

✓ DA COMUNIDADE EM GERAL  

➢ Dificuldade de acesso ao distrito de Porto Agrário. 

➢ Dificuldade de conscientizar a população dos maus hábitos de vida 

➢ População de baixa renda. 

 

✓ DO SISTEMA LOCAL DE SAUDE 

➢ Hospitais de referência para atendimento de urgência e emergência. 

➢ Equipe de saúde insuficiente para a demanda da população. 

➢ Falta de medicamentos. 

➢ Falta de adesão aos tratamentos indicados 

➢ Falta aderência às campanhas de prevenção em saúde 

➢ Longo tempo de espera para consulta especializada. 

➢ Demora na execução de estudos complementários para auxílio do 

diagnóstico.   

➢ Falta de EPIs para os ACS. 
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➢ Fazer mais capacitações dos profissionais que trabalham na UBS. 

 

✓ DA ÁREA DE ABRANGENCIA, DA UNIDADE DE SAÚDE  

➢ Falta de recurso financeiro para saúde. 

➢ Melhorar a comunicação entre as UBS do município. 

 

✓ PROBLEMAS DE SAÚDE PREVALENTES 

➢ Hipertensão Arterial. 

➢ Diabetes Mellitus 

➢ Doenças Respiratórias Agudas e Crônicas 

➢ Infecções Bacterianas da Pele 

➢ Saúde Mental 

➢ Doenças Parasitárias. 

 

✓ PROBLEMAS DE SANEAMENTO 

➢ Acesso à água potável. 

➢ Tratamento de esgoto. 

➢ Coleta de lixo. 

➢ Pavimentação das ruas. 

 

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

(segundo passo). 

 

Após a identificação dos problemas que foi realizada por meio do diagnóstico 

da comunidade realizou-se a priorização que se fez necessária porque a realidade 

vivenciada pela equipe é que ela não tem condições de resolver todos os problemas 

de uma só vez por motivos financeiros e recursos humanos, então resolveu-se 

priorizar os problemas identificados utilizando os critérios preconizados por Faria; 

Campos; Santos (2018) que estão apresentados do Quadro 3: 

 

Quadro 3: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrito à equipe de Saúde de Porto Agrário, 

Unidade Básica de Saúde Geraldo Teixeira de Castro, Município Juvenília, 

estado de Minas Gerais. 
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Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência de Infecções 

Bacterianas da Pele 

Alta 1,75 Parcial 01 

Alta prevalência de hipertensão 

arterial descompensada 

Alta 1,75 Parcial 02 

Alta prevalência de diabetes 

mellitus 

Alta 1,75 Parcial 03 

Alta prevalência de Doenças 

Respiratórias Agudas e 

Crônicas 

Média 1,0 Parcial 04 

Alta prevalência de Infecções 

Parasitarias. 

Média 1,0 Parcial 05 

Saúde Mental Média 1,0 Parcial 06 

Falta campanhas de prevenção 

em saúde 

Alta 1,75 Total 07 

Falta de capacitações para os 

profissionais que trabalham na 

UBS. 

Média 1,0 Total 08 

Falta de Hospitais de 

referência para atendimento de 

urgência e emergência. 

Alta 1,75 Fora 09 

Falta de medicamentos. Alta 1,75 Fora 10 

Falta de adesão aos 

tratamentos indicados. 

Média 1,0 Fora 11 

Demora na execução de 

estudos complementários para 

auxílio do diagnóstico 

Alta 1,75 Fora 12 

Longo tempo de espera para 

consulta especializada. 

Média 1,0 Fora 13 

Equipe saúde insuficiente para 

a demanda da população. 

Alta 1,75 Fora 14 

Falta de EPIs para os ACS. Alta 1,75 Fora 15 

Falta de Acesso à água 

potável. 

Alta 1,75 Fora 16 

Falta de Tratamento de esgoto. Alta 1,75 Fora 17 

Falta de Coleta de lixo. Alta 1,75 Fora 18 

População de baixa renda. Alta 1,75 Fora 19 

Dificuldade de acesso ao Média 1,0 Fora 20 
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distrito de Porto Agrário. 

Falta Pavimentação das ruas. Baixa 0,25 Fora 21 

Pouca comunicação entre as 

UBS do município. 

Baixa 0,25 Fora 22 

Fonte: Autoria própria (2020) 
*Alta, média ou baixa 

** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Porto Agrário tem cerca de 1.247 habitantes. A renda das famílias gira em 

torno da pesca artesanal, da agricultura de subsistência, do comércio informal de 

bens de pequeno valor, 80% da população recebem o auxílio bolsa família. 

Aproximadamente 60% dos habitantes vivem em situação de pobreza o que leva a 

péssimas condições de moradia, quadros de desnutrição, maus hábitos higiênicos, 

aglomerações de pessoas e compartilhamentos de objetos. Esses fatores favorecem 

a disseminação de infecções dermatológicas. Outros fatores que contribuem para a 

propagação de piodermites são os fatores climáticos que é quente e húmido já que o 

distrito se localiza às margens dos rios São Francisco e Carinhanha e a não 

pavimentação das ruas onde a muito presença de dejetos fecais de animais 

(cachorros, gatos, galinhas e equinos). A população mais atingida por essas 

infecções de pele são as crianças com idade de 01 a 10 anos por impetigo e ectima 

e adultos jovens com quadros de furúnculos e hordéolo. 

Estas infecções são extremamente frequentes no nível de atenção primária e 

apesar de serem de fácil manejo, geram uma sobrecarga no número de consultas da 

unidade de saúde Geraldo Teixeira de Castro onde têm alta prevalência, sendo a 

segunda causa no número de atendimentos na UBS Geraldo Teixeira de Castro 

tendo uma maior incidência para os quadros de: impetigo, furúnculo, foliculite e 

hordéolo. 

Considerando-se a frequência das piodermites na população, bem como sua 

abrangência em crianças e adultos e sua relação com fatores como o diabetes 

mellitus, indivíduos com baixa resistência imunológica, justifica-se um plano de 

intervenção, visando estratégias de prevenção das mesmas, com o objetivo de 

proporcionar melhor qualidade de saúde para essa população, reduzir o número de 

atendimentos devido a essas doenças e consequentemente reduzir os gatos de 

medicamentos tópicos e orais para o tratamento das mesmas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Elaborar um plano de intervenção para a prevenção e controle das 

piodermites na população de Porto Agrário. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por piodermites 

na população de Porto Agrário; 

 

✓ Descrever a frequência dos casos de infecções bacterianas primárias da pele 

como impetigo, furúnculo, hordéolo, foliculite, ectima e erisipela;  

 

✓ Diminuir o número de consultas relacionadas as doenças bacterianas da pele. 

  



22 
 

  

4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de ação foi utilizado o método de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), que compreende: identificação dos 

problemas, classificação e priorização de problemas, explicação do problema 

selecionado, descrição do problema selecionado, seleção dos ¨nós críticos¨, 

desenho das operações, identificação dos recursos necessários, análise de 

viabilidade do plano, elaboração do plano operativo e gestão do plano (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

A revisão de literatura sobre o tema, a fim de obter maior embasamento 

científico sobre o assunto, foi feita nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde através dos descritores: dermatoses, saúde da criança e educação em 

saúde. 

O Plano de Intervenção focado na prevenção e controle das piodermites 

torna-se um grande desafio para todos profissionais de saúde e pode apresentar 

algumas limitações, considerando a diversidade de fatores que contribuem para 

disseminação da doença e os entraves naturais, culturais, sociais e políticos que 

dificultam seu controle e tratamento.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Atenção Primária à Saúde  

 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2004) define: 

 

[...] a Atenção Primária é um conjunto de intervenções de saúde no âmbito 
individual e coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico 
tratamento e reabilitação. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios (território processo) 
bem delimitadas, das quais assumem responsabilidade. Utiliza tecnologias 
de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior, frequência relevância das populações. É o 
contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-se pelos 
princípios da universalidade, acessibilidade (ao sistema), continuidade, 
integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e 
participação social. A Atenção primaria deve considerar o sujeito em sua 
singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural e buscar 
a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento das doenças e a 
redução dos danos ou sofrimentos que possam estar comprometendo sua 
possibilidade de viver de modo saudável (CONASS, 2004, p. 71). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família  

 

A ESF tem como objetivo, construir o modelo de atenção voltado para a 

integralidade e a qualidade da assistência prestada a população e contribuir para 

consolidação das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(CHAGAS e SECLEN, 2003). 

 

A ESF incorpora e reafirma os princípios do SUS, com um trabalho de 
atenção primária à saúde (APS), sendo a porta de entrada do usuário no 
sistema. Localiza-se em um território específico, composto de 600 a 1000 
famílias a serem acompanhadas por uma equipe mínima, formada por 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (ACS). A equipe de saúde bucal, integrada à ESF é composta por um 
cirurgião dentista, um atendente de consultório dentário e um técnico em 
higiene dental (BRASIL, 2002a apud LINS, 2013, p.11). 

 

Segundo Ciampone; Peduzzi (2000, p.143), um dos pontos centrais do 

trabalho da ESF é “o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de 

compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais da saúde e a 

população”.  
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5.3 Pele e sua função 

 

A pele é essencial para sobrevivência, pois é o manto que reveste o 

organismo e que isola os componentes orgânicos do meio externo (RIVITTI, 2014). 

É responsável por 12% do peso seco total do corpo e tem aproximadamente 4,5 

quilos, sendo, portanto, considerada o maior órgão exposto ao meio ambiente 

(GUIRRO; GUIRRO, 2004), o qual corresponde a uma área de extensão de dois 

metros quadrados (KEDE, 2004). É constituída por tecidos de origem ectodérmica e 

mesodérmica, e compõe-se em três distintas camadas: epiderme, derme e 

hipoderme (KEDE, 2004). 

 

5.4 Infecções bacterianas da pele 

 

As infecções bacterianas primárias da pele acometem cerca de 7% da 

população, mas sua ocorrência pode variar de acordo com diversos fatores 

(PEREIRA et al., 2011 apud PIRES et al., 2015, p.45). Sua frequência está 

relacionada a fatores ambientais e individuais, entre eles a baixa resistência 

imunológica (como na dermatite atópica e diabetes mellitus), falta de higiene e 

predisposição genética. Também são importantes fatores relacionados ao grau de 

virulência e patogenicidade do micro-organismo (LIPNHARSKI et al., 2015, 

EMPINOTTI et al., 2012). 

 

As infecções bacterianas da pele representam um processo patogênico 
cutâneo primário ou uma manifestação cutânea secundária a infecções de 
outros órgãos. Podem ser suporativas, decorrente da proliferação de 
bactérias na pele ou de manifestação de hipersensibilidade a antígenos 
bacterianos, nesse caso as lesões não são suporativas (RIVITTI, 2014, 
p.272).  

 

O quadro das infecções bacterianas pode variar desde superficiais com cura 

sem sequelas a quadros com extrema gravidade com envolvimento progressivo e 

fatal. Os principais agentes etiológicos de infecção são as bactérias que colonizam 

ocasional e transitoriamente a pele, por exemplo: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, bactérias entéricas Gram negativas e Cândida albicans 

(RIVITTI, 2014). 
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As principais infecções bacterianas que acomete a população de Porto 

Agrário são: Furúnculo, Impetigo, Foliculite, Hordéolo e Erisipela. 

O Furúnculo, geralmente é causado pelo Staphylococcus aureus, acomete o 

folículo piloso, a glândula sebácea e o tecido subcutâneo ao redor. Se manifesta 

clinicamente através da formação de um de um nódulo avermelhado, endurecido e 

quente, com uma área amarelada na parte central indicativa da presença de pus que 

é a principal característica (ALCHOME, 2008). 

O impetigo é considerado a infecção de pele mais comum em crianças, 

causada pelo Staphilococcus aureus ou Streptococcus pyogenes ou ambos 

(SIGNORI et al., 2016). Normalmente o impetigo pode apresentar sob forma bolhosa 

e não bolhosa, a forma bolhosa é importante para diferenciar o diagnóstico de outras 

doenças bolhosas semelhantes (TONOLLI et al., 2014). 

Foliculite é uma lesão na pele, onde ocorre uma infecção no folículo piloso, 

causado por bactéria Staphylococcus (MADIGAN et al., 2010). A foliculite afeta os 

folículos pilosos, apresentando pústulas brancas ou amareladas, com pelo central 

(DU VIVIER, 1995). As lesões podem ser encontradas em qualquer lugar do corpo, 

onde crescem pelos. Normalmente, nas mulheres ocorre nas pernas, virilha e axilas, 

já nos homens, é mais frequente na barba. Esta infecção ocorre de forma 

espontânea através de excesso de umidade e suor, ou, através de depilação com 

lâminas, onde a pele é agredida e fica sensível a contaminação e proliferação de 

bactérias (ALBUQUERQUE et al., 2019). 

O hordéolo é uma inflação comum, dolorosa da margem palpebral. Trata-se 

de uma infecção estafilocócica das glândulas palpebrais, cujo sintomas são dor, 

edema e hiperemia local com formação de pus. Quando atinge as glândulas de 

Meibomius é denominado hordéolo interno. Quando acomete as glândulas de Zeis 

ou Moll é conhecido como hordéolo externo ou terçol (SULLIVAN et al., 2003).  

A erisipela é uma infecção cutânea aguda causada pela bactéria 

Streptococcus pyogenes. Ocorre o pelo aparecimento de placa eritematosa 

vermelha viva, edematosa, quente e dolorosa, de limites bem definidos e geralmente 

localizada a um membro inferior (CAETANO et al., 2005). 

 

5.5 Atenção Básica e controle das piodermites 

 



26 
 

  

O Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de 

Atenção Básica e a Área Técnica de Dermatologia Sanitária propõem: 

 

A reorientação das ações de controle das doenças dermatológicas de 
interesse sanitário, para a assistência fundamentalmente vinculada à 
atenção básica à saúde, norteou a decisão da Secretaria de Políticas de 
Saúde, do Ministério da Saúde, em encomendar para a sua área técnica a 
revisão e ampliação do Guia para o Diagnóstico e Tratamento das 
Principais Dermatoses da Infância de Interesse Sanitário transformando-o 
em Dermatologia na Atenção Básica à Saúde, visando atender às 
necessidades de um número expressivo de profissionais de saúde, na linha 
de frente dessas situações, distribuído em todo o território nacional nas 
Equipes de Saúde da Família. BRASIL (2002b, p.7). 

 

Um dos grandes fatores de risco para as piodermites é a falta de 

conhecimento sobre suas manifestações, cuidados necessários, possíveis 

complicações, autocuidado e higiene pessoal. Nesse sentido, a educação em saúde 

é necessária, principalmente quando ocorre a partir da troca de conhecimentos.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “doenças infecciosas da 

pele”, para o qual se registram uma descrição do problema selecionado (terceiro 

passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Em proximamente 13 meses de trabalho realizado na UBS Geraldo Teixeira 

de Castro 75 diagnósticos relacionados a piodermites, acometendo diferentes faixas 

etárias. Os casos de impetigo 100% estão relacionados a crianças com idades entre 

três a 10 anos (34 casos), furúnculo em pacientes adultos (32 casos), foliculites 

adultos jovens entre 20 e 30 anos com predomínio no sexo feminino (quatro casos), 

hordéolo foram dois casos ambos pacientes do sexo masculino, erisipela 

apresentaram em pacientes do sexo feminino (dois casos),  sendo pacientes 

diabéticas e idosas  um desses casos evoluiu para celulite necessitando de 

internação intra - hospitalar para tratamento. 

Devido às condições climáticas, falta de infraestrutura sanitária e más práticas 

de higiene pessoal e por se tratar de uma situação clínica corriqueira no distrito e o 

fato de algumas dessas patologias serem autolimitadas, muitos desses pacientes 

deixam de buscar assistência médica. 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A falta de informação da população, pobreza extrema, más condições de 

higiene, desnutrição, clima quente e úmido, presença de dejetos no solo, 

dermatoses de base e aglomerações contribuem para incidência e propagação das 

doenças infecciosas da pele. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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É comum consultas rotineiras na UBS, pacientes de diferentes idades, 

buscando atendimentos com quadros de furúnculo, impetigo bolhoso, impetigo não 

bolhoso, ectma, foliculite, hordéolo e mais raramente erisipela.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Os “nós críticos” são situações de um problema que, quando “atacada”, é 

capaz de impactar o problema principal e transformá-lo efetivamente. A identificação 

das causas do problema selecionado é fundamental pois, para enfrentar um 

problema, devem-se enfrentar suas causas. Os nós críticos devem estar dentro do 

espaço de governabilidade do ator (FARIA; CAMPOS e SANTOS, 2018). 

De acordo com o problema “doenças infecciosas da pele”, a equipe detectou 

os seguintes nós críticos: 

 

✓ Hábitos e estilo de vida inadequados; 

✓ Falta de informação; 

✓ Falta de adesão ao tratamento. 

 

6.4 Desenho das operações  

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

  

Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “doenças infecciosas 

da pele”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

de Porto Agrário, Unidade Básica de Saúde Geraldo Teixeira de Castro, 

Município Juvenília, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida inadequados. 

6º passo: operação 

(operações)  

Que a população adote estilo de vida mais saudável, associado a 

práticas de higiene pessoal adequado.   

6º passo: projeto Cuidando do meu Corpo. 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir o número de consultas por infecções bacterianas da pele 

e uso consciente da medicação prescrita. 

6º passo: produtos esperados 
Programa de educação permanente, reuniões quinzenais dos 

grupos já trabalhados na UBS abordando esse tema, palestras 

nas escolas das comunidades, capacitações dos ACS no 

monitoramento desses pacientes. 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacionais: Espaços amplos para ministrar palestras. 

Cognitivo: Profissionais para dissertar sobre os temas escolhidos. 

Político: Aquisição de material áudio visual para as exposições. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: Espaço para realização das palestras 

Financeiro: Aquisição de som, cadeiras e material áudio visual.  

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Controle dos recursos críticos: Secretaria de Saúde Municipal.                                                                                                               
Motivação: Favorável. 

Ação estrátegica: Apresentar projeto. 
 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Elaboração do plano operativo, organizado pelo médico, 

juntamente com a enfermeira responsável pela UBS, apresentar o 

projeto a secretaria de saúde municipal e as diretoras das escolas 

do distrito de Porto Agrário para incorporar o projeto nas 

atividades escolares dos alunos, sendo necessário um prazo de 

90 dias. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Coordenação geral e replanejamento: médico. Após a elaboração 

do plano de ação marca uma reunião com equipe de saúde, 

apresentar o projeto a todos, definir as funções de todos 

determinar os prazos para as entregas dos resultados. 
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Fonte: Autoria própria (2020)  

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “doenças infecciosas 

da pele”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

de Porto Agrário, Unidade Básica de Saúde Geraldo Teixeira de Castro, 

Município Juvenília, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 
Falta de informação 

6º passo: operação 

(operações)  

Que a comunidade seja capaz de propagar informações sobre 

prevenção contra as infecções bacterianas da pele e cuidados 

com a higiene pessoal. 

6º passo: projeto Aprendendo para prevenir. 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir o número de consultas em 50% por infecções bacterianas 

da pele. 

6º passo: produtos esperados 
Programa de educação permanente. Capacitação dos ACS para 

fornecer informações aos clientes em suas visitas domiciliaria. 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacionais: Espaços amplos para ministrar palestras. 

Cognitivo: Profissionais para dissertar sobre os temas escolhidos. 

Político: Aquisição de material áudio visual para as exposições. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: Espaço para realização das palestras 

Financeiro: Aquisição de som, cadeiras e material áudio visual. 

Controle dos recursos críticos: Secretaria de Saúde Municipal. 

Motivação: Favorável.  

Ação estratégica: Apresentar projeto. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Controle dos recursos críticos: Secretaria de Saúde Municipal. 

Motivação: Favorável.  

Ação estratégica: Apresentar projeto. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Elaboração do plano operativo, organizado pelo médico, 

juntamente com a enfermeira responsável pela UBS, apresentar o 

projeto a secretaria de saúde municipal e as diretoras das escolas 

do distrito de Porto Agrário para incorporar o projeto nas 

atividades escolares dos alunos, sendo necessário um prazo de 

90 dias. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Coordenação geral e replanejamento: Médico. Após a elaboração 

do plano de ação marca uma reunião com equipe de saúde, 

apresentar o projeto a todos, definir as funções de todos 

determinar os prazos para as entregas dos resultados. 
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Fonte: Autoria própria (2020)

Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “doenças infecciosas 

da pele”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

de Porto Agrário, Unidade Básica de Saúde Geraldo Teixeira de Castro, 

Município Juvenília, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
Falta de adesão ao tratamento. 
 

6º passo: operação 

(operações)  

Uso consciente da medicação. 

6º passo: projeto Aprendendo sobre os fármacos. 

6º passo: resultados 

esperados 

Tratamento com 100% de eficácia e reduzir o número de 

reinfecções. 

6º passo: produtos esperados 
Que os pacientes façam uso correto da medicação prescrita e que 

os ACS estejam sempre aptos a orientar e supervisionar o uso 

correto dos mesmos. 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacionais: Conscientizar os pacientes sobre a importância 

da adesão completa do tratamento. 

Financeiro: Disponibilização de medicamentos suficiente para 

cobertura dos habitantes. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro: Garantir o abastecimento de medicamentos 

necessários para os tratamentos na farmácia da UBS. 

Controle dos recursos críticos: Secretaria de Saúde Municipal. 

Motivação: Indiferente.  

Ação estratégica: Apresentar projeto.  

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Controle dos recursos críticos: Secretaria de Saúde Municipal. 

Motivação: Indiferente 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Elaboração do plano operativo, organizado pelo médico, 

juntamente com a enfermeira responsável pela UBS, apresentar o 

projeto a secretaria de saúde municipal e as diretoras das escolas 

do distrito de Porto Agrário para incorporar o projeto nas 

atividades escolares dos alunos, sendo necessário um prazo de 

90 dias. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Coordenação geral e replanejamento: Médico. Após a elaboração 

do plano de ação marca uma reunião com equipe de saúde, 

apresentar o projeto a todos, definir as funções de todos 

determinar os prazos para as entregas dos resultados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da pele representar uma barreira eficaz contra as infecções 

bacterianas, esse mecanismo pode ser quebrado devido aos processos metabólicos 

ou traumáticos. Identificar os fatores que colaboram para o enfraquecimento dessa 

barreira física, que favorecem o desenvolvimento das piodermites tais como 

conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos; a frequência dos casos 

de infecções bacterianas primárias da pele como impetigo, furúnculo, hordéolo, 

foliculite, ectima e erisipela pode levar a uma diminuição significativa dessas 

patologias.  

Ainda, ressalta-se a importância de se educar a população para que adote um 

estilo de vida mais saudável, associado a práticas de higiene pessoal adequada, que 

seja capaz de propagar informações sobre prevenção contra essas infecções e uso 

conscientemente a medicação. 

Espera-se, portanto, com a implantação deste projeto de intervenção na 

comunidade assistida de Porto Agrário, diminuir o número de consultas relacionadas 

as doenças bacterianas da pele. 
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