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Doenças ectoparasitárias como a escabiose em inúmeras comunidades carentes no 
Brasil são endêmicas e não raramente associadas à severidade considerável. 
Segundo Heukelbach, Oliveira e Feldmeier (2003) representam um desafio para a 
saúde pública   devido à alta contagiosidade, manejo inadequado, negligência tanto 
da população como dos profissionais de saúde e/ou a presença de reservatórios 
animais, além de ciclos de vida complexos. A alta prevalência está relacionada a 
condições sócioeconômicas precárias, não aderência aos tratamentos tópicos 
comumente utilizados e o desenvolvimento de resistência medicamentosa. Esta 
situação tem sido objeto de preocupação das equipes do Programa Saúde da 
Família (PSF) do município de Cruz das Almas- BA que, na tentativa de buscar 
enfrentamento para o problema, vem firmando parcerias com o curso de 
enfermagem da Faculdade Maria Milza (FAMAM) que elaborou este projeto de 
pesquisa na perspectiva de fomentar a integração ensino serviço e comunidade no 
controle desta ectoparasitose. Objetivou-se conhecer a situação epidemiológica dos 
casos na população da área de abrangência do PSF localizado na Universidade 
Federal do Recôncavo Baiano (UFRB); conhecer o trabalho desenvolvido pelos 
profissionais da equipe em relação à busca ativa de casos e medidas de prevenção e 
controle instituídas; avaliar o grau de conhecimento dos moradores dai área de 
abrangência do PSF acerca da escabiose e realizar medidas preventivas e 
terapêuticas de acordo com o grau de conhecimento da população. O projeto 
associa pesquisa através do estudo de prevalência com ações de intervenção. 
Previamente à investigação de campo serão realizadas oficinas com a equipe e a 
comunidade com o objetivo de conhecer a situação real dos casos, bem como 
planejar as ações. As fontes de informação serão os prontuários, ficha A de 
cadastramento e acompanhamento de famílias inscritas no PSF e um roteiro de 
entrevista semi-estruturada aplicada às famílias durante a busca ativa de casos. O 
projeto será encaminhado a um comitê de ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos e a coleta de dados dar-se-á após parecer favorável. Os resultados 
esperados considerarão a indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e 
extensão, destacando que este projeto incentivará a produção científica mediante a 
formação de banco de dados servindo de subsídios para elaboração de 
monografias, artigos, posters além de desenvolver um projeto de extensão, com 
ênfase em ações de promoção da saúde, mediante a realização de atividades 
educativas. 
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