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RESUMO 
 

Micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e os 
cabelos. Elas ficam em locais que o calor e a umidade estão presentes favorecendo 
assim o seu desenvolvimento. A Unidade Básica de Saúde Francisca Lima está 
localizada no bairro Bela Vista. Atualmente abriga uma equipe de Saúde da Família 
desde do ano de 2007 e uma Equipe de Saúde Bucal, implantada recentemente, no 
ano de 2020. Percebeu-se nos últimos meses, um grande aumento dos casos de 
micoses na Unidade, fato este que fez com que esse problema fosse priorizado devido 
à maior possibilidade de solução junto à população. O objetivo deste estudo é 
apresentar um projeto de intervenção para reduzir a incidência de casos de micose 
de pele entre os usuários atendidos pela ESF Francisca Lima no município de Feijó, 
no Acre. Os procedimentos metodológicos incluíram: diagnóstico do problema, 
descrição, explicação e seleção de seus nós, críticos de acordo com a metodologia 
do Planejamento Estratégico Situacional e plano de intervenção. Foi também 
realizada uma revisão da literatura acerca do tema para dar sustentação teórica ao 
projeto de intervenção, com pesquisa de publicações na bases de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde. Com a implantação deste projeto espera-se diminuir os casos de 
micose na população da área de abrangência. 
 

 
Palavras-chave:  Micose Fungoide. Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária 
à Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 

Mycoses are infections caused by fungi that reach the skin, nails and hair. They stay 
in places where heat and humidity are present, thus favoring their development. UBS 
Francisca Lima is located in the Bela Vista neighborhood. It currently houses a Family 
Health Team (eSF) since 2007 and an Oral Health Team (ESB), recently implemented 
in 2020. In the last few months, a great increase in the cases of mycosis in the UBS 
has been noticed. , a fact that made this problem a priority due to the greater possibility 
of solution with the population. The aim of this study  is to present an intervention 
project to reduce the incidence of skin ringworm cases among users assisted by the 
ESF Francisca Lima in the municipality of Feijó, in Acre.The methodological 
procedures included: diagnosis of the problem, description, explanation and selection 
of its nodes, critical according to the methodology of the Situational Strategic Planning 
and intervention plan. A literature review on the topic was also carried out to give 
theoretical support to the intervention project, with search of publications in the 
databases of the Virtual Health Library. With the implementation of this project, it is 
expected to reduce the cases of ringworm in the area's population scope. 
 
 
 

Keywords:  Mycosis Fungoides. Family Health Strategy. Primary Health Care.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Feijó é um município do Estado Acre posicionado à margem direita do rio Envira 

e criado a partir do Seringal Porto Alegre, que em 13 de maio de se tornou um vilarejo 

com a denominação de Feijó, nome escolhido para homenagear o Pe. Diogo Feijó. 

Este nome foi mantido mesmo com a elevação à categoria de cidade, por meio do 

Decreto lei Federal n.º 968, de 21 de dezembro de 1938 (IBGE, 2017).  

Também conhecido como ‘Terra do açaí’, o município conta com uma área 

territorial de 27.975,427 km² se configurando o segundo maior do estado e se 

posicionando entre os maiores do país em extensão territorial (FEIJÓ, s.d). A 

estimativa é que a população local chegue a 34.884 habitantes no ano de 2020 (IBGE, 

2017).  

Figura 1 – Localização de Feijó no mapa de Estado do Acre 

 

 

      Um dos destaques de Feijó é a produção e comercialização de açaí como principal 

produtor, dada a quantidade e qualidade do produto, sendo uma grande concentração 

do produto nativo, diferindo-se, principalmente, pelo sabor (MACIEL, et al., 2014). 

 

O açaí é um alimento muito tradicional na dieta da população da Amazônia. 
É encontrado, principalmente, em florestas nativas da região, sendo uma 
alternativa de renda para a população tradicional. Devido à crescente 
valorização e demanda pelo fruto na última década, o açaí passou a ser 
responsável por uma grande movimentação na economia, ampliando sua 
importância tanto no mercado nacional quanto no internacional (MACIEL, et 
al., 2014, p.6). 
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A extração, produção do vinho e comercialização do açaí são algumas das 

principais atividades econômicas da população feijoense. No mais, podemos apontar 

a agricultura familiar, criação de animais e serviços diversos como fonte de renda dos 

indivíduos.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

      O sistema de saúde de Feijó conta com vários estabelecimentos de saúde que 

prestam serviços de Atenção Primária a Saúde (APS) como: Academia Ampliada de 

Saúde; Academia Intermediaria de Saúde; Centro de Saúde Diamantino Macedo; 

Departamento de Vigilância Sanitária; Polo Base de Feijó; Secretaria Municipal de 

Saúde de Feijó; Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Domingos Rodrigues; 

USF Dr. Jose Luiz De Souza; USF Florinda Vieira da Costa;  USF Francisca Lima; 

USF Francisca Xavier Ferreira; USF Maria Alice e USF Dulce De Araújo Andrade 

Sena.  

      O município não conta com serviço de atenção secundária, quando necessário, 

tem apenas uma Ambulância da Unidade Básica de Saúde (UBS) para 

encaminhamentos. Quanto a atenção terciária, conta somente com o Hospital Geral 

de Feijó. É importante destacar que todos esses estabelecimentos relacionados acima 

são vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). No mais, a população de Feijó 

conta com os serviços do Laboratório Paranálise que presta assistência diagnóstica e 

terapêutica no setor privado (CNES, 2020).    

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade Bela Vista, onde está localizada a UBS Francisca Lima, é bastante 

afastada do centro da cidade e abriga, em sua maioria, famílias de média e baixa 

renda. Trata-se de bairro tranquilo e aconchegante devido à proximidade com a 

floresta, conta com a maioria das ruas pavimentas e com iluminação pública.  

Grande parte dos moradores são trabalhadores rurais e apenas a minoria trabalha 

de carteira assinada em alguma empresa.  

Um aspecto negativo da região é a distância até alguns pontos de serviços 

essenciais como escolas e creches, por outro lado conta com uma ampla diversidade 
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de estabelecimentos comerciais, mercantis, padarias, lanchonetes, igrejas católicas e 

evangélicas, bem como, espaços para lazer, como uma quadra esportiva e uma praça 

municipal.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Francisca Lima 

 

A UBS Francisca Lima está localizada no bairro Bela Vista. A unidade funciona 

em um prédio próprio construído em alvenaria e conta com um anexo construído em 

madeira para complementar o espaço físico de atuação da equipe de profissionais.  

A unidade é um espaço amplo e de certa forma atende a população e as 

necessidade de serviços, porém como em toda unidade necessita de médicos 

especialistas. 

Atualmente abriga uma equipe de Saúde da Família (eSF) desde do ano de 2007 

e uma Equipe de Saúde Bucal (ESB), implantada recentemente, no ano de 2020.  

A população aguarda para consultas - uns em pé e outros sentados, pois não tem 

local para todos se acomodarem. 

Infelizmente, na unidade ainda faltam equipamentos e insumos necessários para 

alguns atendimentos realizados, o que interfere em alguns casos na qualidade da 

assistência prestada e consequentemente na satisfação dos usuários. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Francisca Lima da Unidade Básica de Saúde 

Francisca Lima 

 

Os funcionários que compõem a equipe da unidade são: um médico, um 

enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, e cinco agentes comunitários de saúde.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Francisca Lima 

O funcionamento da unidade ocorre das 07h00min da manhã ás 17h00min da 

tarde, com intervalo apenas para almoço às 12h00min. Há uma escala de funcionários 

onde os agentes comunitários se revezam durante a semana. 

A maioria dos funcionários não reside no bairro de nossa área adscrita. As visitas 

domiciliares são realizadas semanalmente por cada um dos agentes comunitários de 

saúde.  
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Os ACS encontram muitas dificuldades para realização das visitas, pois não têm 

transporte, o combustível é insuficiente, além da distância propriamente dita dos 

moradores. 

O trabalho da equipe é realizado basicamente por meio dos atendimentos como: 

saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, 

atendimento a hipertensos e diabéticos e consultas médicas à população.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Francisca Lima  

A equipe passa o dia inteiro ocupada, parando apenas para o almoço, com a 

demanda espontânea e atendimento agendado. Como todo lugar, os funcionários 

apresentam falhas no processo de trabalho, pois na grande maioria das vezes não 

conseguem cumprir com o planejamento 

A equipe da UBS tem apenas um encontro por mês, onde determinam como será 

o mês inteiro, e tentam, em partes, resolver problemas e dar alternativas para outros. 

Tem-se verificado que a coordenação se preocupa ou prioriza a quantidade de 

atendimentos, a qualidade dos atendimentos e se a população está sendo bem 

assistida, porém não depende somente da coordenação, depende de toda a equipe.  

As visitas domiciliares, acontecem semanalmente, mas nem todos os agentes as 

realizam com frequência. 

Atualmente não temos nenhum grupo de trabalho na unidade. 

. 

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

passo)  

Nos últimos meses temos tido bastante atendimentos, chegando a ser maior do 

que antes da pandemia do Coronavírus, pacientes chegam ao local com hipertensão, 

diabetes, suspeita de Dengue, suspeita de Coronavírus, síndrome gripal. Percebeu-

se nos últimos meses, um grande aumento dos casos de micoses na UBS, fato este 

que fez com que esse problema fosse priorizado devido à maior possibilidade de 

solução junto à população.  

 

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

(segundo passo) 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Francisca Lima, Unidade 

Básica de Saúde Francisca Lima, município de Feijó, estado do Acre  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão Alta 3 Parcial 3 

Diabetes Alta 4 Parcial 4 

Suspeita de Dengue Alta 4 Parcial 4 

Suspeita de COVID-19 Alta 7 Parcial 7 

Síndrome Gripal Média 4 Parcial 4 

Alto Índice de Casos de Micoses Média 8 Parcial 8 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
*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  
 

No Brasil foram verificados altos índices de infecções causadas por fungos em 

praticamente todas as regiões, especialmente as micoses superficiais, acredita-se que 

seja por conta do clima tropical na maior parte do território (CONFEDERAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS, 2016). “As infecções fúngicas humanas que envolvem 

a camada queratinizada da pele, pelos e unhas nas formas superficial e cutânea vêm 

aumentando em todo o mundo. Cerca de 20 a 25% da população mundial é atingida 

por essas doenças” (MEZZARI, et al., 2017, p.152).  

Considerando a preocupação que esses dados representam para o sistema 

público de saúde, se faz necessária a abordagem do problema em todos os níveis de 

atenção, especialmente na APS, uma vez que os cuidados primários são cruciais no 

combate a esse tipo de agravo à saúde.  

No município de Feijó essa realidade fica evidente para a equipe 

multiprofissional da UBS Francisca Lima, que precisa lidar sempre com infecções 

fúngicas nos usuários de sua área de cobertura. A situação costuma se agravar no 

período do verão, quando o clima está quente e úmido, gerando situações propícias 

a proliferação de infecções dessa natureza.  

A implementação desse plano de ação é viável considerando a realidade local 

e as possibilidades de intervenção por parte da ESF. Assim, a proposta se justifica na 

necessidade de sensibilizar os profissionais da saúde e os moradores da comunidade 

quanto a importância de identificar os fatores de risco para o surgimento das micoses 

e da adoção de cuidados preventivos.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Apresentar um projeto de intervenção para reduzir a incidência de casos de 

micose de pele entre os usuários atendidos pela ESF Francisca Lima no município de 

Feijó, no Acre.   

 
3.2 Objetivos específicos 

 
1. Identificar os aspectos que representam risco a proliferação das micoses 

de pele na área de abrangência;  

2. Propor atividades e ações educativas que visem conscientizar os 

usuários sob responsabilidade da equipe quanto aos cuidados 

necessários com a pele; 

3. Reduzir os a incidência e a prevalência das micoses de pele na 

comunidade.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

A metodologia utilizada na construção desse projeto de intervenção foi um 

diagnóstico situacional por meio de um Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

que consiste em 

um processo participativo, possibilita a incorporação dos pontos de vista dos 
vários setores sociais, incluindo a população, e que os diferentes atores 
sociais explicitem suas demandas, propostas e estratégias de solução, numa 
perspectiva de negociação dos diversos interesses em jogo” (FARIA; 
CAMPOS; SANTOS; 2018, p.26). 

 

A equipe multiprofissional da eSF Francisca Lima desenvolveu o diagnóstico 

através da aplicação do método de estimativa rápida dos problemas.  

 

A Estimativa Rápida constitui um modo de se obter informações sobre um 
conjunto de problemas e dos recursos potenciais para o seu enfrentamento, 
num curto período de tempo e sem altos gastos, constituindo importante 
ferramenta para apoiar um processo de planejamento participativo. Seu 
objetivo é envolver a população na identificação das suas necessidades e 
problemas e também os atores sociais – autoridades municipais, 
organizações governamentais e não governamentais, etc. – que controlam 
recursos para o enfrentamento dos problemas (FARIA; CAMPOS; SANTOS; 
2018, p.35). 

 

Diante do maior problema analisado na comunidade, no caso agravos 

associados a falta de saneamento básico e aumento das micoses, foi elaborado um 

plano de intervenção com ações para superar as dificuldades enfrentadas em 

decorrência desse problema. As propostas consistem, principalmente, em cuidados 

preventivos que devem ser adotados pelos usuários assistidos pela eSF.  

A fundamentação teórica acerca do tema do projeto foi realizada mediante 

pesquisas nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), bem como consulta de manuais e artigos do 

Ministério da Saúde entre outros.   

Na elaboração do Plano de Ação foram seguidos os passos do PES, 

conforme Faria, Campos e Santos (2018).  

   Para a produção escrita foram consideradas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e as instruções do módulo de iniciação a 

metodologia (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 

A Estratégia Saúde da Família tem como objetivo organizar a atenção Básica 

no país, de acordo com o Sistema Único de Saúde, para que possa suprir a 

necessidade da população da área adscrita. A Saúde da Família pode ser 

compreendida como uma estratégia do modelo assistencial, que é organizada através 

de uma equipe multiprofissional em unidades básicas de saúde espalhadas pelo 

mundo (BRASIL, 2006). 

Ao que se refere ao tema deste projeto de intervenção podemos destacar aqui 

vários pontos, e ainda abordar conceitos, diagnostico, tratamento e como as micoses 

são abordadas em uma unidade de saúde. 

 
5.1 Micoses: conceitos  

Podemos dizer que micoses são infecções causadas por fungos que atingem 

a pele, as unhas e os cabelos. Elas ficam em locais que o calor e a umidade estão 

presentes favorecendo assim o seu desenvolvimento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DERMATOLOGIA, 2017 ).  

As micoses são dos tipos Pitiríase versicolor, Tineas (tinhas), Candidíase, e 

Onicomicoses. Os seus sintomas variam de acordo com os tipos, como a Pitiríase 

versicolor apresenta-se manchas brancas, manchas escuras ou avermelhadas, 

descamativas, que podem estar agrupadas ou isoladas (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DERMATOLOGIA, 2017).  

As Tineas aparecem com manchas vermelhas de superfície escamosa, 

crescem de dentro para fora, com bordas bem delimitadas, apresentando pequenas 

bolhas e crostas, com muito prurido (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DERMATOLOGIA, 2017).  

A Candidíase pode aparecer como placas esbranquiçadas na mucosa oral, 

geralmente mais comum em recém-nascidos ou até mesmo pode ser encontrada na 

região genital feminina ou masculina, o que provoca em grande parte das pessoas 

muito prurido machas vermelhas e secreção esbranquiçada. As Onicomicoses podem 

aparecer nas unhas onde em grande maioria das vezes a unha descola do leito e se 

torna mais espessa (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2017)..  

A forma de prevenção das micoses se dão por vários meios, como ter seu 

próprio material de manicure, enxugar-se bem logo após o banho de chuveiro ou de 
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piscina, andar descalço também deve ser evitado, assim como dividir coisas intimas, 

como toalhas calçados e entre outros objetos íntimos, prevenir-se é a melhor forma 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2017).   

 
5.2 Micoses: diagnóstico e tratamento  

 

O melhor tratamento para os tipos de micoses existentes são os medicamentos 

antifúngicos tópicos ou orais, assim como os antifúngicos tópicos e sistêmicos devem 

ser empregados sob orientação médica. E se caso haja suspeita por parte do paciente 

que está com micose é melhor comparecer ao médico especialista, pois o médico 

especializado irá diagnosticar tratar as micoses da melhor forma possível 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2017). 

O diagnóstico de infecções fúngicas depende do olhar através de observação 

clinica por parte do médico especialista e exames laboratoriais para que possam 

auxiliar no processo de identificação da infecção fúngicas (COSTA et al., 2016).  

 
5.3 Abordagens das micoses na Atenção Primária à Saúde 

A dermatologia, é uma especialidade da medicina que trabalha com a 

habilidade visual, fato esse que facilita o diagnostico somente ao olhar a pele e assim 

identificar algumas patologias no paciente, por isso é de suma importância a pessoa 

que tem suspeita de micose na pele procurar um especialista (GOMES, 2012). 

Alguns estudos mostram que as patologias mais comum que aparecem na 

atenção primária são a Pitiríase versicolor, Candidíase, e Onicomicoses (GOMES, 

2012), como citado a cima. Quando aparecem casos de maior gravidade, é 

encaminhado para médico especialista, para que sejam maiores detalhados os casos. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alto índice de casos de 

micose”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação 

e a seleção de seus nós críticos. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

As micoses têm se tornado um problema bastante comum em nossa região, e 

para justificar os casos, existem inúmeros motivos pelos os quais as pessoas 

provavelmente pegaram. Nessa região, a grande maioria das pessoas gosta de estar 

na praia, passa muito tempo molhadas, com roupas molhadas, andando descalços, 

fato esse, que contribui bastante para o surgimento de micoses.  

Foi pensando neste assunto que eu e minha equipe decidimos que o problema 

de micose poderia ser solucionado se houver um plano de ação voltado para o 

assunto, e assim diminuir os números de casos de micose no município de Feijó, Acre.  

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A equipe da unidade da unidade atende, basicamente, e de cinco a sete 

pessoas todos os dias nos últimos meses com casos de micose, no entanto esse fato 

vem mostrar que o problema real da população do local, não está em ser de baixa 

renda, e sim na falta de conhecimento referente ao assunto, o que parece simples, 

porém pode trazer grandes prejuízos à saúde da comunidade.  

A equipe tem se empenhado e dedicado para atender os pacientes, com isso, 

durante as conversas com os profissionais, ficou decidido que deve haver ações 

voltadas para esse problema. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

Colocando esse problema como prioritário poderemos pensar medidas 

preventivas para o mesmo na UBS e mesmo no município. Poderemos, assim 

evidenciar uma possível solução ajudando a comunidade e o município. Os nós 

críticos levantados foram:  

Falta de conhecimento da população a respeito da micose  
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Falta de iniciativa dos próprios usuários em aderir a prevenção  

 

 
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 passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico.

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de micose 
de pele”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
Francisca Lima, do município Feijó, estado de Acre. 

Nó crítico 1 Falta de conhecimento da população a respeito da micose 

6º passo: operação 

(operações)  

 Estabelecer praticas para passar para os pacientes informações 

pertinentes sobre micose 

6º passo: projeto  Entendendo a micose 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir em 70% os casos de micose no município de Feijó 

6º passo: produtos esperados  Educação em saúde implantado, pacientes conscientes 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural:  espaço físico para palestras e reuniões 

Cognitivo: Conhecimento sobre a micose 

Financeiro:   compra de material de divulgação 

Político:  efetivação da campanha no município 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Criação de gráficos e banner explicativo 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretaria municipal de Saúde 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de saúde da família 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Relatórios semanais 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto índice de micose 
de pele”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
Francisca Lima, do município Feijó, estado de Acre. 

Nó crítico 2 Falta de iniciativa dos próprios usuários em aderir a prevenção 

6º passo: operação 

(operações)  

 Estabelecer plano de ações para diminuir os números de casos 

de micose 

6º passo: projeto  Diminuindo a micose 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir em 80% os números de casos de micose no município. 

6º passo: produtos esperados  População conscientizada e passando informações. 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural:  espaço físico para palestras e reuniões 

Cognitivo: Conhecimento sobre a micose 

Financeiro:   compra de material de divulgação 

Político:  efetivação da campanha no município 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Criação de gráficos e banner explicativo 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretária de saúde  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de saúde 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Relatórios semanais 



26 
 

 
 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A partir das evidencias aqui mencionadas neste projeto, podemos dizer que o 

plano traçado servirá para diminuir os casos de micoses no município, a partir da 

nossa área de abrangência.  

É necessário deixar claro que, a ajuda da equipe para realização do projeto é 

de extrema importância e crucial para a realização das ações, partindo do princípio de 

que o trabalho em equipe é essencial para qualquer atividade em saúde. 

As etapas abordadas neste projeto serão avaliadas semanalmente para que 

haja o monitoramento das ações e das linhas de cuidado estabelecidas. 

Assim, ao cumprir todas as etapas deste projeto de intervenção espera-se 

reduzir a incidência de casos de micose de pele entre os usuários atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família Francisca Lima no município de Feijó, no Acre.
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