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RESUMO 
 

A proposta de intervenção aqui apresentada se dá em virtude da equipe de saúde 
da Estratégia de Saúde da Família 9 de Belo Oriente Minas/Gerais ter identificado 
uma alta frequência de usuários apresentando sintomas característicos da 
leishmaniose cutânea, como também pelo fato de grande parte da equipe não estar 
habituada a estes sintomas e  ter conhecimentos limitados  para orientar os 
pacientes acometidos por esta moléstia. O objetivo deste projeto foi elaborar um 
Projeto de Intervenção que vise a Educação em Saúde da Equipe de Saúde da 
Unidade Básica de Saúde São Sebastião de Braúnas acerca da Leishmaniose 
Cutânea. Como metodologia utilizou-se o método da estimativa rápida, por ser uma 
ferramenta interessante para levantamento dos problemas da comunidade, seguindo 
posteriormente para o desenvolvimento do Plano de Intervenção, o método do 
Planejamento Estratégico Situacional (PES), no qual foram seguidos os seguintes 
passos: estimativa rápida e priorização dos problemas, descrição e explicação do 
problema priorizado, seleção dos nós críticos e desenho das operações do plano.  
Espera-se que com este projeto possa se promover a capacitação da equipe de 
saúde com relação a temas característicos da leishmaniose e como consequência 
oferecer uma assistência mais especializada, com mais qualidade à comunidade 
assistida pela equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família 9 de Belo Oriente 
/Minas Gerais . 
 
 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Educação em Saúde. Leishmaniose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The intervention proposal presented here is due to the fact that the health team of 
the Family Health Strategy 9 of Belo Oriente/Minas Gerais has identified a high 
frequency of users presenting characteristic symptoms of cutaneous leishmaniasis, 
as well as the fact that a large part of the team does not be accustomed to these 
symptoms and have limited knowledge to guide the patients affected by this disease. 
The objective of this project was to elaborate an Intervention Project that aims at 
Health Education of the Health Team of the São Sebastião de Braúnas Basic Health 
Unit on Cutaneous Leishmaniasis. As a methodology, the rapid estimation method 
was used as an interesting tool for surveying the community's problems, followed 
later to the development of the Intervention Plan, the Strategic Situational Planning 
(PES) method, in which the following steps were followed : quick estimation and 
prioritization of problems, description and explanation of the prioritized problem, 
selection of critical nodes and design of plan operations. It is hoped that this project 
may promote the training of the health team in relation to characteristic leishmaniasis 
issues and, as a consequence, offer a more specialized assistance, with more quality 
to the community assisted by the health team of the Family Health Strategy. Belo 
Oriente/Minas Gerais. 
 
 
 
Keywords: Family Health Strategy. Health Education. Leishmaniasis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Belo Oriente 

 

 O Município de Belo Oriente apresenta segundo o IBGE (2018) uma 

população estimada de 26.396 pessoas, está localizada a 260 quilômetros da 

Capital Belo Horizonte. Acerca de questões de economia, trabalho e rendimento, o 

IBGE (2018) afirma que em 2016, o salário médio mensal dos habitantes 

economicamente ativos era de 3.0 salários mínimos. As principais atividades 

econômicas são rendas de aposentadorias, agricultura familiar e comércio. No que 

diz respeito à proporção de pessoas ocupadas em relação à população total, em 

2016, era de 25.4%. Quando comparamos Belo Oriente com outros municípios de 

Minas Gerais o mesmo ocupava as posições 13 de 853. 

 No que diz respeito a dados educacionais segundo o IBGE (2018) no ano de 

2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade obtiveram nota média de 

6.1 no IDEB. Quanto aos alunos dos anos finais, a nota foi de 4.7. Quanto a taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.9 em 2010. Atualmente 

existem sete escolas estaduais e três municipais.   

 O saneamento básico do município apresenta 75.9% de domicílios com 

esgotamento sanitário considerado adequado,  86.7% de domicílios urbanos em vias 

públicas com arborização e 19.9% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização considerada adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio) (IBGE, 2018). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

 O Sistema Municipal de Saúde de Belo Oriente é dividido em Atenção Básica 

de Saúde e Unidades de Saúde e Atenção especializada de responsabilidade do 

Consórcio de Saúde e uma Unidade de Pronto atendimento (UPA). Existem num 

total nove unidades de saúde, sendo seis públicas e três privadas. Equipes de 

Saúde da Família são nove. Existe ainda uma Unidade hospitalar na cidade, o 

Hospital Municipal de Belo Oriente.   

 A atenção hospitalar de responsabilidade dos convênios municipais de saúde. 

Existe apoio diagnóstico de responsabilidade dos convênios e laboratórios que dão 
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suporte as atenções básicas de saúde. Assistência Farmacêutica de Farmácia 

Popular, Vigilância em Saúde (Rede Municipal), e Relação com outros Municípios 

encaminha-se a cidade de Ipatinga como a macrorregião de prestação de serviços 

de saúde.  

 Com relação as questões gerais de saúde, o município apresenta uma taxa 

de mortalidade infantil média de 5.88 para 1.000 nascidos vivos. As principais 

internações são devido à diarreias, com taxa de 0.3 para cada 1.000 habitantes. 

(IBGE, 2018). 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família ESF 9 seu território e sua população adscrita 

 

A equipe de saúde da família da ESF 09 é composta basicamente por cinco 

agentes comunitárias de saúde (ACS’s), uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem e eu que sou o médico da equipe.  

 Esta equipe atualmente tem consciência sobre quais são as suas funções na 

atenção primária da Unidade Básica de Saúde São Sebastião de Braúnas. Todavia 

como surgiu um número significativo de casos positivos para leishmaniose cutânea e 

os profissionais integrantes da equipe de saúde não tinham conhecimentos 

aprofundados sobre a doença, achou-se oportuno promover a intervenção nesse 

sentido, pois as atividades da Unidade de Saúde estão normalmente mais voltadas a 

diarreias, controle de doenças crônicas não transmissíveis, pré-natal puerpério, 

saúde do idoso, saúde do homem, tratamento de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST´s), preventivos. Doenças como a leishmaniose, muitas vezes 

passam despercebidas e não são de domínio da equipe de saúde.  

 A Equipe da Estratégia de Saúde da Família 09 está quase sempre ocupada 

com atendimentos à demanda espontânea, e alguns programas específicos: 

puericultura, pré-natal, programa HIPERDIA, prevenção de câncer de mama e de 

colo uterino, troca de receitas, visitas domiciliares e atendimento na zona rural. 

Também são realizadas ações de educação para a saúde como a prevenção a 

verminoses com crianças, prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST´s) com distribuição de camisinhas, pílulas anticoncepcionais e camisinhas 

femininas. São realizadas, quando possível, visitas domiciliares, analisando a 

situação dos pacientes, verificando se deve mudar a dose da medicação de uso 

regular ou trocar a medicação, além das demais necessidades de saúde que se 
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fazem presentes na região. Houve um surto de dengue que demandou uma ação 

das ACS´s junto a população com um cuidado específico a respeito de água parada 

que é o criadouro do mosquito onde mobilizou-se a população para uma limpeza 

geral dos quintais,  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde São Sebastião de Braúnas: o dia a dia da 

unidade e da equipe 

 

 A comunidade onde a Unidade de Saúde São Sebastião de Braúnas é 

chamada também de São Sebastião de Braúnas. Apresenta em torno de 4129 

habitantes, sendo 3776 moradores de área urbana e 1150 em áreas rurais. Localiza-

se num bairro de periferia da cidade, que se formou a partir de área de empresa 

privada.  

 Basicamente a população empregada vive do trabalho da empresa Cenibra, 

onde o foco é a plantação de eucaliptos e outra parte da população é aposentada, 

além daqueles que se encontram desempregados. A estrutura de saneamento 

básico é boa, porém a qualidade da água deixa a desejar, mas a prefeitura firmou 

convênio com a COPASA e a qualidade da água está em processo de 

melhoramento para a população. A coleta de lixo é precária, existem os dias 

específicos de recolhimento, o que causa acúmulo de lixo nas lixeiras, propiciando o 

surgimento de doenças. Quanto à educação, o analfabetismo é elevado na 

população idosa e a atual administração está buscando recursos para melhorar 

educação e saúde.  

 A população é bem envolvida com a religiosidade e é dividida entre 

catolicismo e protestantismo. Ambos realizam eventos religiosos e culturais de cada 

doutrina.  

 No que diz respeito à Unidade Básica de Saúde (UBS) São Sebastião de 

Braúnas propriamente dita, está Localizada na rua principal do bairro que fica a seis 

km do centro da cidade, com fácil acesso para os usuários.   O imóvel onde funciona 

a UBS é próprio da prefeitura, e embora seja conservado, sua área não é adequada 

para receber a demanda da comunidade, pois falta espaço físico. Basicamente 

possui uma recepção que abriga razoavelmente a demanda, sala de curativos, dois 

consultórios, banheiro masculino e feminino para os colaboradores, e masculino e 

feminino para usuários. Existem também arquivo e sala de vacinas.  
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 O processo de trabalho é sistemático e cada colaborador sabe quais são suas 

funções na UBS. A gestão do processo é realizada pela enfermeira e médico e 

busca-se atender a demanda da melhor forma possível. Um dos fundamentos da 

Unidade é promover um acolhimento de qualidade, buscando atender a população 

da forma mais humanizada possível.  

 Essa UBS funciona de 07h00min as 16h00min horas e possui duas equipes 

de Saúde da Família equipe (ESF) 1 e a ESF 9, da qual faço parte, além de uma 

Equipe de Saúde Bucal. Os técnicos de enfermagem e recepcionista da equipe 1 

ajudam na prestação de serviço.  O Conselho Municipal de Saúde solicitou que se 

possível, pelo menos uma vez por semana, o atendimento seja feito até as 

22h00min horas, nesse caso o público masculino que trabalha, poderia passar 

tranquilamente pelas consultas. 

 A sistemática da UBS ocorre da seguinte maneira: a recepcionista agenda as 

consultas que serão de demanda programada, geralmente em torno de 10 a 15 

consultas na parte da manhã e o mesmo número na parte da tarde. Uma manhã por 

semana é para atenção domiciliar, o que nem sempre é possível cumprir em virtude 

da demanda espontânea. Existe um dia específico para atendimento pré-natal, como 

também para atendimento a pacientes com diabetes mellitus (DM) e com 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de atendimento a pacientes na área de 

saúde mental.  

 Há uma triagem realizada pela enfermeira que faz uma pré-avaliação do 

paciente, medindo Pressão Arterial, Glicemia, e anamnese sobre a condição de 

saúde do paciente. Caso haja necessidade passa pela consulta médica e quando 

conveniente o paciente é encaminhado ao especialista nos centros de referência nos 

municípios vizinhos parceiros da prefeitura de Belo Oriente.  

 

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

(primeiro passo)  

 

 Utilizando o método da estimativa rápida e através de observações no 

território percebeu-se que existem muitos problemas que diminuem a qualidade da 

assistência da atenção básica prestada. Alguns desses problemas exigem a ação de 

mais um ator, envolvendo gestores públicos e, por isso, não se enquadram na nossa 

alçada enquanto equipe de saúde. A seguir apresenta-se alguns dos problemas 
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relativos à prestação da assistência a saúde para população da área adstrita e o 

eleito para receber um projeto de intervenção. Neste sentido, destaca-se os 

seguintes problemas relativos à prestação da assistência a saúde para população da 

área adstrita identificados na Unidade Básica de Saúde São Sebastião de Braúnas  

pela ESF 9:  

- Falta de estrutura física, de material e de recursos humanos;  

- A distância entre algumas unidades prestadoras de serviços; 

- A equipe é nova e ainda em adaptação à rotina de trabalho; 

- Falta de conhecimento técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de 

saúde.  

 

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

intervenção (segundo passo) 

Quadro 1 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde ESF 9, Unidade Básica 
de Saúde São Sebastião Braunas, município de Belo Oriente, estado de Minas 
Gerais 

Problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção/ 
Priorização 

Falta de estrutura 
física, de material e 
de recursos 
humanos 

Alta 8 Parcial 4 

A distância entre 
algumas unidades 
prestadoras de 
serviços; 

Alta 4 Parcial 3 

A equipe é nova e 
ainda em 
construção; 

Alta 8 Parcial 2 

Falta de 
conhecimento 
técnico a respeito 
da leishmaniose por 
parte da equipe de 
saúde. 

Alta 10 Parcial 1 

Fonte: próprio autor  
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 A atenção básica é a porta de entrada de atendimento de grande parte da 

população. Dentre os atendimentos comuns estão pré-natal, diarreias, arboviroses, 

doenças crônicas, preventivos, saúde do homem, saúde do idoso entre outros. No 

que diz respeito a estas condições de saúde e segmentos, a equipe de saúde é 

bastante treinada, pois está diariamente lidando com o mesmo tipo de assistência. 

 Todavia doenças como a leishmaniose são bastante incomuns, e quando 

chegam até a atenção básica, muitos membros da equipe não sabem a forma certa 

de conduzir e orientar os usuários.  

 Na Unidade Básica de Saúde de São Sebastião de Braúnas apresentou nos 

últimos seis meses um número significativo de pacientes com diagnóstico positivo 

para leishmaniose, principalmente a classificação cutânea (alguns casos expressivos 

diagnosticados). Em virtude desse fato acredita-se que a proposta de intervenção 

justifica-se, frente ao desconhecimento técnico da equipe de saúde sobre o controle 

da Leishmaniose desde a prevenção até o tratamento.  

 Geralmente a manifestação da Leishmaniose ocorre pela presença de úlcera 

cutânea indolor em áreas expostas da pele, com formato arredondado ou ovalado, 

medindo inicialmente alguns milímetros até alguns centímetros e de base 

eritematosa, infiltrada e de consistência firme. Apresenta bordas bem delimitadas e 

elevadas com fundo avermelhado e granulações grosseiras (BRASIL, 2017).  

 Em virtude da atenção primária a estratégia da saúde da família não lidar 

cotidianamente com questões como a Leishmaniose Cutânea, é que se verificou que 

na atenção primária, junto aos membros da ESF 9, Unidade de Saúde São 

Sebastião Braúnas poderia se desenvolver um Projeto com tal amplitude, que 

apresentasse a equipe de saúde conhecimentos suficientes para reconhecer 

prováveis sintomas da doença e oferecer atenção adequada na Unidade de Saúde.  

 Pois uma das funções das estratégias de saúde da família é promover o 

controle de doenças de notificação compulsória como a leishmaniose (BRASIL, 

2018). Sabendo disto justifica-se a proposta de intervenção tanto na perspectiva da 

equipe de saúde poder identificar os possíveis casos, como também promover a 

prevenção junto à população das áreas que apresentaram pacientes com 

diagnósticos positivos.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um Projeto de Intervenção que vise a Educação em Saúde da Equipe de 

Saúde da Unidade Básica de Saúde São Sebastião de Braúnas acerca da 

Leishmaniose Cutânea.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Apresentar conceitos relativos à leishmaniose cutânea à equipe de saúde;  

- Mostrar quais as principais formas de diagnóstico e tratamento;  

- Capacitação da equipe de saúde para o reconhecimento de potenciais 

pacientes com leishmaniose; 

- Monitoramento das Ações.  
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4 METODOLOGIA 

 
 A proposta de intervenção utiliza-se do Método da Estimativa Rápida, como 

também do Planejamento Estratégico Situacional quanto aos problemas observados 

e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

 Após reunião com a equipe de saúde e diagnóstico sobre as condições de 

saúde da população assistida identificou-se que o problema de saúde com alta 

prioridade e urgência para se propor uma intervenção era “Falta de conhecimento 

técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de saúde”. 

 Para levantamento de demais informações que pudessem embasar 

teoricamente o projeto de intervenção utilizou-se a Biblioteca Virtual em Saúde do 

Nescon e documentos de órgãos públicos como, por exemplo, Ministério da Saúde 

(MS) e, Secretaria Municipal de saúde, entre outras. Para redação do texto foram 

aplicadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as 

orientações do módulo Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso 

(CORRÊA, VASCONCELOS, SOUZA, 2017)  

 Para a definição das palavras-chave e utilizou-se os Descritores em Ciências 

da Saúde (Decs) com as palavras chave: “leishmaniose”, “leishmaniose cutânea”, 

“diagnóstico”, “tratamento farmacológico”, “Análise de consequências”, “Atenção 

Primária á Saúde”, “Agentes Comunitários de Saúde”, que retornaram 11 

documentos que serão utilizados como base desta pesquisa (BIBLIOTECA VIRTUAL 

EM SAÚDE, 2017).  

 A seguir elaborou-se todo o plano de intervenção seguindo rigorosamente 

todas as etapas. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Atenção Primária à Saúde  
 
 

 De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

 A APS é uma estratégia de organização de serviços de saúde com objetivo de 

responder de forma local as necessidades de saúde e anseios da população. A 

mesma age de forma contínua e sistematizada quanto as principais necessidades de 

saúde da população, integrando tanto ações preventivas como ações curativas, 

apresentando assim uma atenção individualizada à medida que disponibiliza 

atenção na Unidade de Saúde e domiciliarmente através dos ACS, e coletivamente 

a partir do cuidado macro que a equipe desempenha na comunidade (BRASIL, 

2017). 

 Nota-se, portanto que se trata de uma das ferramentas do Governo Federal 

no combate as principais doenças que podem atingir a população. Principalmente 

aquelas que exigem tratamento contínuo, como é o caso das doenças crônicas, 

como também de questões como pré-natal, puerpério, saúde e desenvolvimento da 

criança, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, imunizações entre 

outros (BRASIL, 2017). 

 
 
5.2 Estratégia Saúde da Família  

 

 A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no 

país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
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operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

 

 

 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2018), a Estratégia de Saúde da 

Família é um dos ramos de atenção da saúde básica que busca promover para a 

população brasileira, medidas que saúde que proporcionem uma melhor qualidade 

de vida. O governo desenvolveu programas, medidas, atendimentos nas Unidades 

de Saúde voltados a atenção primária, ações que possam intervir nos fatores que 

colocam a saúde em risco, dentre eles doenças crônicas não transmissíveis, 

atenção a saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do homem 

entre outras medidas (BRASIL, 2017). 

 As recomendações dos Cadernos de Atenção Básica Manual de 

Leishmaniose de 2017 traz importantíssimas recomendações do conceito da 

doença, vetor de transmissão, sintomas, diagnóstico e tratamento que será utilizado. 

Informações estas que trarão a equipe de saúde da Unidade uma qualidade no 

atendimento principalmente de um problema não tão comum como a leishmaniose e 

o papel das equipes de saúde com essa doença. (BRASIL, 2017). 

 
 

5.3 Leishmaniose Cutânea  

 

 Segundo Brasil (2017) a Leishmaniose é uma doença infecciosa, não 

contagiosa, que é causada por diferentes espécies de protozoários do gênero 

Leishmania, acometendo principalmente pele e mucosas. É considerada como uma 

infecção zoonótica, afetando além do ser humano, outros animais (com exemplo, 

caninos) que podem ser envolvido secundariamente. 

 A classificação dada pelo último Manual do Ministério da Saúde (2017) as 

separou em infecção inaparente, leishmaniose cutânea, Leishmaniose mucosa, e 

Coinfecção Leishmania-HIV.  

 Na literatura encontra-se o fato de alguns autores apresentarem classificação 

clínica fundada em critérios como fisiopatogenia segundo o local da picada do vetor, 

como também aspecto e localização das lesões, aqui estão inclusos a infecção não 
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aparente e a leishmaniose linfonodal. A forma mais comum da doença se dá através 

da leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa. Contudo, as duas formas podem 

apresentar diferentes manifestações clínicas, que no caso deste projeto de 

intervenção serão focadas mais na modalidade cutânea (BRASIL, 2014).  

5.3.1 Diagnóstico e Tratamento 

 

 Segundo Ministério da Saúde a leishmaniose cutânea se caracteriza por um 

período de incubação que varia normalmente de 15 a 60 dias. Geralmente a lesão 

ulcerada é precedida por uma mácula, que normalmente dura de um a dois dias 

depois da picada do mosquito. Esta mácula evolui formando uma pápula, de 

aumento progressivo, que posteriormente produz a úlcera (BRASIL, 2017).  

 Existem alguns casos que surge a chamada linfoadenomegalia satélite, tanto 

antes, durante ou após o aparecimento da lesão. Outras formas podem surgir, como 

a chamada úlcera típica de leishmaniose cutânea. Esta se caracteriza por ser indolor 

e costumar localizar-se em áreas expostas da pele. Por característica se coloca em 

formato arredondado ou ovalado, medindo de alguns milímetros até alguns 

centímetros, com base eritematosa, infiltrada e de consistência firme, com bordas 

bem delimitadas e elevadas com fundo avermelhado e granulações grosseiras 

(BRASIL, 2014).  

 No caso de haver também infecção bacteriana, quando associada à 

Leishmaniose Cutânea, pode causar dor local e produzir exsudato seropurulento 

que, ao dessecar-se em crostas, recobre total ou parcialmente o fundo da úlcera. 

Paralelo a isso a infecção secundária e o uso de produtos tópicos (pomadas, loções) 

podem causar o eczema na pele ao redor da úlcera, modificando assim seu aspecto 

(lesão ectimoide). Também é oportuno mencionar que existem outros tipos de lesões 

cutâneas, que são menos frequentes, mas que também podem ser encontradas:  

 As nodulares, localizadas profundamente na hipoderme, ou pequenas 

pápulas, semelhantes à picada de inseto (tipo pernilongo, ou outros mosquitos), que 

evoluem aumentando em tamanho e profundidade (com aspecto de lesões pápulo-

tuberosas) e ulcerando no vértice; As vegetantes caracterizam-se pelo aspecto 

papilomatoso, úmido e de consistência mole;  As lesões verrucosas caracterizam-se 

por superfície seca, áspera, com presença de pequenas crostas e de descamação. 

Tais tipos de lesões podem ser primários ou evoluir a partir de úlceras. Importante 
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mencionar que ao redor da lesão principal, poderão surgir induração subcutânea e 

pápulas satélites que podem coalescer e formar placas (BRASIL, 2017).  

As classificações advindas do Ministério da Saúde, como sendo forma cutânea 

localizada, disseminada, recidiva cútis, e cutânea difusa.  

 Segundo o Ministério da Saúde (2017, p. 42) a forma cutânea localizada,  

 
Forma cutânea localizada: representa o acometimento primário 
da pele. A lesão é geralmente do tipo úlcera, com tendência à 
cura espontânea e apresenta boa resposta ao tratamento, 
podendo ser única ou múltipla (até 20 lesões em um mesmo 
segmento corporal). Na Região Norte (calha norte do Rio 
Amazonas), as lesões múltiplas são frequentemente causadas 
por L. (V.) guyanensis e parecem relacionar-se às múltiplas 
picadas de L. umbratilis. A forma localizada pode acompanhar-
se de linfadenopatia regional e de linfangite nodular. . 
  

 A mesma acomete geralmente primariamente a pele, de lesão tipo ulcera, 

provavelmente curável naturalmente, e com boa resposta ao tratamento, de grande 

prevalência na região norte (BRASIL, 2017).   

A segunda modalidade, segundo o Ministério da Saúde (2017, p. 46),  

 
Forma cutânea disseminada: a forma disseminada da LT é uma 
expressão 
incomum que pode ser observada em até 2% dos casos. As 
duas espécies 
reconhecidas como causadoras desta síndrome são 
Leishmania (V.) braziliensis e a Leishmania (L.) amazonensis, 
embora a maioria dos casos relatados na literatura seja 
infecção por L. (V.) braziliensis. 
 

 Acomete cerca de 2% dos casos, com maior frequência para Leishmania (V.) 

braziliensis e também a Leishmania (L.) amazonensis (BRASIL, 2017). 

A terceira classificação dada pelo Ministério da Saúde (2017, p. 49),  

 
Forma recidiva cútis: caracteriza-se por ativação da lesão nas 
bordas, após cicatrização da lesão, mantendo-se o fundo com 
aspecto cicatricial. A resposta terapêutica costuma ser inferior à 
da lesão primária. 
 

 A terceira forma geralmente apresenta ativação de lesões de bordas, depois 

que a lesão cicatrize, com um fundo geralmente cicatricial, contudo esta lesão não 

costuma responder tão bem a terapêutica quanto as duas anteriores tratadas.   
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Por fim a última forma de Leishmaniose Cutânea como sendo segundo o Ministério 

da Saúde (2017, p. 50),  

 
Forma cutânea difusa: no Brasil, a doença é causada pela L. 
(L.) amazonensis. Constitui uma forma clínica rara e grave, que 
ocorre em pacientes com anergia e deficiência específica na 
resposta imune celular a antígenos de Leishmania. Inicia de 
maneira insidiosa, com lesão única e má resposta ao 
tratamento; evolui de forma lenta com formação de placas e 
múltiplas nodulações não ulceradas recobrindo grandes 
extensões cutâneas. A resposta à terapêutica é pobre ou 
ausente.. 
 

 Trata-se da mais rara manifestação da Leishmaniose e desenvolve-se 

geralmente em pacientes com alergia e deficiência específica na resposta imune 

celular a antígenos de Leishmania (BRASIL, 2017).   

 O diagnostico da leishmaniose cutânea é basicamente fundamentado por 

critérios clínicos epidemiológicos, sob a perspectiva de visualização das lesões, e 

confirmado por exames imunológicos, parasitológicos, histológicos, e eventualmente 

por prova terapêutica (BRASIL, 2017).  

 O tratamento é feito segundo o diagnóstico clínico e laboratorial. Com 

destaque para drogas antimonial pentavalente, anfotericina B, pentamidina, e 

pentoxifilina (BRASIL, 2017). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
 Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Falta de conhecimento 

técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de saúde”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 2018).  

  

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
 

 Não é muito comum na Unidade Básica de Saúde São Sebastião de Braúnas 

a ocorrência de pacientes com leishmaniose. Todavia no ano de 2018 foram 

verificados alguns casos expressivos confirmados de pacientes diagnosticados com 

leishmaniose cutânea, o que ensejou a necessidade de orientação da equipe de 

saúde para o problema. Em grande maioria tratava-se de pessoas que viviam em 

áreas mistas (urbanas/rurais) e áreas rurais, que tem pouquíssimos acesso dos 

Agentes Comunitários de Saúde. Durante as orientações iniciais para a equipe de 

saúde percebeu-se que o conhecimento dos mesmos a respeito da leishmaniose era 

bastante escasso e limitado, o que ensejou a necessidade da proposta da 

intervenção.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

 A leishmaniose é definida pelo Ministério da Saúde (2017) como doença 

infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do 

gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas. Primariamente, é uma infecção 

zoonótica, afetando outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido 

secundariamente. 

 Em virtude da leishmaniose ter apresentado na Unidade de Saúde certa 

frequência e a Equipe de Saúde não apresentar conhecimentos suficientes elegeu-

se este tema como prioritário para intervenção.  

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010


25 
 

  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

 Para resolução do problema alguns desafios devem ser superados, 

chamados por esta proposta como nós críticos, o primeiro está ligado à falta de 

estrutura física, de material e de recursos humanos, distância entre algumas 

unidades prestadoras de serviços, equipe é nova e ainda em construção.   

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

 As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema 

“Falta de conhecimento técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de 

saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 09, no 

município São Sebastião de Braúnas, estado de Minas Gerais, deverão ser 

detalhados em quadros a seguir.  
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Falta 

de conhecimento técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de 

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

09, do município Belo Oriente, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Falta de Estrutura Física, de material e recursos humanos 

Operações   Apresentar junto a Secretaria Municipal de Saúde relatório 
contendo as necessidades de adequações tanto do prédio, 
quanto de aquisição de materiais e contratação de recursos 
humanos. 

Projeto Projeto de Combate a Leishmaniose  

Resultados 
esperados 

Adequação do prédio da Unidade de Saúde, materiais 
adquiridos e recursos humanos contratados. 

Produtos 
esperados 

 Melhor qualidade na atenção básica aos usuários da Unidade 
de Saúde. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Adequações no imóvel onde funciona a UBS, 
profissionais contratados; materiais comprados; 
Financeiro: alocação de recursos junto à secretaria de saúde 
tanto para compra de materiais, como para a adequação do 
prédio e contratação de pessoal. 
Político: Adesão do gestor local  

Recursos críticos Financeiro: alocação de recursos para desenvolvimento de 
todas as atividades propostas 
Político: Gestores municipais com disponibilidade de 
investimentos 

Controle dos 
recursos críticos 

Socializar o projeto à Secretaria de Saúde do Município e 
sensibilizar quanto à necessidade real de investimento para 
controle de um problema de saúde que pode se tornar grande 
ao município. 

Ações 
estratégicas 

Discutir as necessidades de cada um dos investimentos e 
apresentar relatórios que justifiquem as solicitações de  
materiais, de adequação do prédio e de contratação de 
recursos humanos; 

Prazo 90 dias 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeira e secretaria de saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reuniões quinzenais para avaliar o andamento dos 
procedimentos, enviar requerimento junto a Secretaria 
Municipal de Saúde cobrando as mudanças e contratações;  
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema ““ Falta 

de conhecimento técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de 

saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 09, 

do município Belo Oriente, estado de Minas Gerais 

Nó crítico2 Distância entre distância entre as residências de alguns 

usuários e a UBS 

Operação  Propor a Secretaria de Saúde a disponibilização de um 

transporte para os ACS 

Projeto Transporte aos ACS 

Resultados 

esperados 

Acesso dos ACS aos usuários mais distantes 

Produtos 

esperados 

Transporte aos ACS disponibilizado 

Recursos 

necessários 

Estrutural: disponibilização de transporte 

Político: esforço e investimentos por parte dos gestores;  

Financeiro: alocação de recursos para disponibilização do 

transporte;  

Recursos críticos Estrutural: como disponibilizar este transporte frente a crise de 

recursos  

Financeiro: alocação dos recursos;  

Controle dos 
recursos críticos 

Reuniões entre a Equipe de Saúde e a Secretaria Municipal de 
Saúde para discussão de todos os aspectos que envolvem o 
desenvolvimento deste projeto e quais ações poderiam ser 
realizadas pela equipe a fim de auxiliar nesse processo 

Ações 
estratégicas 

Discutir as necessidades reais de acesso aos usuários 
distantes; Envio de requerimentos e relatórios a Secretaria 
Municipal de Saúde relatando a demanda excessiva de 
atendimentos realizados pela equipe de saúde 

Prazo 90 dias 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico e Enfermeira e secretaria de saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 Reuniões quinzenais para avaliar o andamento dos 
procedimentos, e envio de requerimento junto a Secretaria 
Municipal de Saúde cobrando o andamento do projeto de 
disponibilização de transporte. 



28 
 

  

 
 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema ““ Falta 

de conhecimento técnico a respeito da leishmaniose por parte da equipe de 

saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 09, 

do município Belo Oriente, estado de Minas Gerais 

Nó crítico3 Equipe nova e em processo de adaptação ao novo ambiente 
de trabalho 

Operação 
(operações)  

Capacitação da Equipe de Saúde UBS São Sebastião Braúnas   

Projeto “Equipe capacitada: Assistência de excelência” 
  

Resultados 
esperados 

Equipe da UBS capacitada/treinada para assistência 

Produtos 
esperados 

Melhor qualidade na atenção básica aos usuários da Unidade 
de Saúde. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para capacitação dos profissionais da equipe 
de saúde  
Financeiro: alocação de recursos para desenvolver os 
treinamentos; compra de material didático facilitador de 
oficinas, reprodução de folders informativos 
Cognitivo: assimilação do conteúdo de como desenvolver uma 
atenção básica de qualidade. 
 

Recursos críticos Estrutural: definição e adequação do ambiente para realização 
da capacitação da equipe 
Financeiro: alocação de recursos  

Controle dos 
recursos críticos 

Estrutural: discutir com a equipe e adequar dentro da UBS um 
local para treinamento e capacitação. 
Financeiro: Apresentar o projeto à Secretaria Municipal de 
Saúde e conscientizar os gestores da necessidade urgente da 
capacitação da equipe 

Ações 
estratégicas 

- Reunião com a equipe de saúde para organização da 
capacitação 
- Reunião com o secretário de saúde, seus assessores e 
prefeito para discutir recursos para capacitação 
 

Prazo 60 dias 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico e Enfermeira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Efetivação das reuniões programadas e realização de reuniões 
sequênciais para avaliação sobre a implantação da 
capacitação da equipe de saúde e os resultados da mesma. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Após apresentar este Projeto de Intervenção acerca de medidas de 

treinamento da equipe de saúde acerca da leishmaniose cutânea na Estratégia de 

Saúde da Família 9 Município de Belo Oriente/Minas Gerais algumas percepções 

puderam ser alcançadas: 

 Primeiramente a Estratégia de Saúde da Família é crucial para o bom 

andamento da saúde da população na área onde atuamos. 

Por se tratar de um Município com bastantes debilidades muitas vezes a única 

opção para a população é a atenção básica. Como sendo também o primeiro acesso 

quando surge algum problema e também para desenvolver a prevenção.  

 A equipe de saúde como um todo, tem suas potencialidades. Como exemplo, 

cita-se o esforço de agentes comunitários de saúde em cobrir uma área extensa, 

buscando sempre gestantes, idosos, crianças que podem ser alcançadas e 

acompanhadas na Unidade.  

 O problema da Leishmaniose Cutânea foi verificado como uma oportunidade 

de melhorar a atenção dada à população, frente ao fato que não é comum 

desenvolvermos um diagnóstico positivo da mesma na unidade, fazendo com que 

muitas vezes este problema passe despercebido.  

 Foi justamente o objetivo do Projeto. Trazer a equipe de saúde conceitos 

relativos a leishmaniose cutânea, como também apresentar quais as principais 

formas de diagnostico e tratamento, e desenvolvimento de uma linha de cuidado 

para pacientes com diagnostico positivo para leishmaniose cutânea.  

 Neste sentido o projeto obteve êxito, pois a equipe de saúde após esta 

apresentação de conceitos certamente poderá verificar na comunidade indivíduos 

com os sintomas característicos, as lesões e indicar que passe na unidade de saúde 

para uma avaliação mais precisa, desenvolvimento de diagnóstico e apresentação 

de tratamento.  

 O projeto pode ser desenvolvido em outras localidades, principalmente na 

região norte, região amazônica que apresenta uma grande incidência para a 

Leishmaniose. Como possível melhoria pode-se citar uma maior interação da 

Secretaria Municipal de Saúde em apresentar esta proposta a outras unidades, 

como também desenvolver uma equipe itinerante que possa fazer abordagens em 

ambientes de grandes concentrações de pessoas como escolas e igrejas.  
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