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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O município de Laranjal do Jari tem histórico de ser acometido por desastres naturais do
tipo enchentes. Anualmente, no período chuvoso, o nível do Rio Jari aumenta
gradativamente provocando inundações em parte da área urbana e em comunidades
rurais. Nesse ano de 2022, ocorreu novamente o aumento do Rio Jari sendo declarada
situação de Emergência nas áreas do município no dia 28 de março deste. Dados da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, do dia 09 de maio de 2022, informam que o
nível do rio está em 2,75 metros caracterizando situação de emergencia e que há
17.448 pessoas e 02 Unidades Básicas de Saúde (UBS) atingidas pela enchente. Neste
contexto, é importante destacar que as enchentes causam um problema de saúde
pública haja visto que há uma contaminação biológica da agua para consumo humano,
comprometimento da rede e fontes alternativas de abastecimento de água e alteração
nos ciclos de vetores, hospedeiros e reservatórios de doenças, além do que existem
consequências sobre a saúde, tais como: doenças diarreicas, estados de estresse
pós-traumático, pressão arterial alterada, infecções respiratórias agudas, dentre outras.
Assim, para minimizar os riscos de complicações e garantir os indicadores de
desempenho do Previne Brasil foi realizado, pelas UBS’s atingidas, um plano de
atendimento para pessoas hipertensas, diabéticas e grávidas para garantir o cuidado
integral através de consultas, avaliações e dispensação de medicamentos nas
residências afetadas pela enchente.

Objetivos

Garantir o cuidado integral a saúde a pessoas com doenças crônicas e a gestantes em
períodos de enchentes no município de Laranjal do Jari-AP; Acompanhar hipertensos e
diabéticos quanto ao controle da pressão arterial e glicemia, respectivamente; Realizar
as consultas de pré-natal; Dispensar medicações através da farmácia itinerante.

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência acerca do atendimento das equipes de Saúde da



Família das UBS’s para as pessoas hipertensas, diabéticas e grávidas atingidas pela
enchente no município de Laranjal do Jari-AP. A ação das ESF iniciou com o aumento
do nível do rio Jari através do mapeamento das áreas atingidas pela enchente. Após foi
verificado que as áreas de coberturas de 04 ESFs foram totalmente atingidas
impossibilitando a população de ir até a UBS de vinculo, o que fez com que as equipes
traçassem um plano de atendimento nas residências das pessoas hipertensas,
diabéticas e grávidas para monitoramento da situação de saúde destes. Para tanto, foi
realizado o mapeamento das residências que haviam essa população e foi traçada a
logística para atendimento. Foram usados canoas como transporte das equipes e foi
utilizado a farmácia itinerante para registro e dispensação dos medicamentos. Os
atendimentos foram/são realizados nos períodos matutino e vespertino. Ao chegar nas
casas as equipes fazem: consulta de enfermagem, aferição da pressão arterial,
verificação da glicemia capilar, ausculta de batimentos cardiofetais e medição da altura
uterina nas grávidas, além de dispensarem as medicações para os hipertensos e
diabéticos. Para as grávidas é informado um número de contato para, caso haja alguma
complicação, comunicarem a equipe a fim de efetuarem o pronto atendimento da
situação.

Resultados

As 4 ESF’s que tiveram sua área atingida pela enchente tem 847 hipertensos e 254
diabéticos cadastrados e em acompanhamento. Destes, a maioria foi atingida pelas
inundações ficando impossibilitados de irem até a UBS para realização de consultas/
atendimentos, bem como para adquirir as medicações para controle da pressão arterial
e da glicemia. A partir disso, as ESF’s começaram a executar o plano de atendimento
nas residências afetadas pela enchente sendo que no período de 18 de abril a 06 de
maio foram realizados 474 atendimentos. Destes atendimentos, 214 foram consultas de
enfermagem, dentre elas: 107 consultas de hipertensos, 69 consultas de diabéticos e 38
consultas de pré-natal. Durante as consultas era realizada a anamnese, exame físico,
solicitação de exames, verificação da glicemia capilar, aferição de pressão arterial e
dispensação de medicações para o controle da pressão arterial e da glicemia. Durante
esse período, a farmácia itinerante dispensou as seguintes medicações (em unidades)
para esse público: losartana (4530), Hidroclorotiazida (1260), Atenolol (240), captopril
(240), alondipino (130) metformina (1870) e glibenclamida (1380). Essa estratégia
utilizada pelas equipes de ESF garante a universalidade de acesso, a integralidade de
atenção e a equidade no atendimento, assim obedecendo aos princípios doutrinários do
SUS e garantindo um cuidado longitudinal e integral.

Conclusões

O Cuidado integral de pessoas com doença crônicas e de grávidas deve ser realizado



independentemente de qualquer situação adversa. Para tanto, deve-se utilizar de
estratégias que permitam garantir a ampla acessibilidade aos serviços e a equidade de
atenção. Na situação de enchente de Laranjal do Jari nos alicerçamos nos princípios
doutrinários do SUS para garantir um cuidado integral aos hipertensos, diabéticos e
grávidas atingidos pelas inundações. Assim, foi colocado em ação o plano de
atendimento que utilizou-se de uma logística impar para levar os serviços saúde a
população e permitir a promoção da saúde e prevenção de agravos, além de garantir
que os indicadores de desempenho do Previne Brasil não serão prejudicados.
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Vídeo

Link

https://youtu.be/ueeIsmWl2aQ

https://youtu.be/ueeIsmWl2aQ


Imagens



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

