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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais  

 

1. Coordenador (a ): Fábio David Couto (fdcouto@ufrb.edu.br) 
 
Vice- Coordenador (a) :  
 
2. Título do projeto : PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL EM SAÚDE. 
 
3. Código: 1362, processo 23007.002157/2016-81 

4. Data de aprovação: 29/02/2016 

 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 1: Ciências Biológicas 
 

6. Resumo : A doença falciforme (DF) é a alteração genética de maior 
prevalência no Brasil, e na Bahia, representa um problema de saúde pública 
importante, com um em cada 650 nascimentos. No Recôncavo Baiano, região 
cuja população possui bagagem genética africana expressiva, estima-se uma 
maior incidência entre nativivos. O Ministério da Saúde (MS) através da 
Coordenação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença 
Falciforme e a SESAB, através do setor de Superintendência de Atenção 
Integral a Saúde (SAIS) e da Diretoria de Gestão do Cuidado, implementaram 
um programa de Linha de Cuidado e o Autocuidado na DF responsáveis pela 
promoção da equidade das populações, com a finalidade da assistência 
integral visando a escola, a inserção na rede SUS e a popularização dos 
conhecimentos sobre os aspectos clínicos e genético-antropológico da DF. A 
popularização desses conhecimentos pode melhorar a compreensão da 
doença, diminuir o preconceito e permitir melhor inserção da pessoa que vive 
com DF nos meios social, educacional e profissional nas diferentes etapas de 
sua vida. O projeto Epidemiologia Molecular da Doença Falciforme no 
Recôncavo Baiano, tem como subprojeto a Capacitação de Tutores em Doença 
Falciforme na Microrregião de Cruz das Almas que contempla nove municípios 
e tem como proposta, capacitar pessoas referendadas por Gestores Municipais 
(médicos e enfermeiros) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para 
fortalecer a relação das UBS (Unidades Básicas de Saúde) com os pacientes 
que vivem com DF em suas áreas de cobertura. A proposta desse trabalho é 
baseada nos objetivos do Ministério da Saúde e possui Termo de 
Compromisso com a 31ª. DIRES e com a CIR (Comissão Intergestores 
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Regional) pactuando com o serviço de Educação Continuada desses 
profissionais sobre o manejo das pessoas com DF. Cumpre ressaltar que os 
segmentos de assistência e extensão estão sendo contemplados no projeto 
com a organização de um ambulatório regional especializado em DF, situado 
em Cruz das Almas e a pesquisa diagnóstica que será inserida à medida que 
implantarmos os serviços na UFRB com a montagem do Laboratório de Apoio 
Diagnóstico em Anemias no campus do CCAAB previsto para junho de 2014, 
com apoio do MS. Como resultados esperados, pretende-se popularizar os 
conhecimentos sobre as doenças falciformes na região entre médicos, 
enfermeiros e ACS das Unidades Básicas de Saúde, conforme pactuação com 
a DIRES, a SESAB e o Ministério da Saúde, projeto já em andamento e com 
resultados expressivos. Na execução das atividades, são realizados os 
contatos com Gestores Municipais de Saúde que organizam as datas das 
palestras com os Médicos e Enfermeiros e posteriormente com os ACS. As 
palestras são realizadas com equipe multidisciplinar tendo o apoio da SESAB e 
da 31a. DIRES, envolvendo discentes, enfermeiros, biólogos, odontólogos e 
médicos, contemplando os aspectos da fisiopatologia, epidemiologia, 
autocuidado e manejo das pessoas que vivem com Doença Falciforme em 
crises agudas e crônicas. Assim, esperamos contribuir com a popularização 
dos conhecimentos sobre a doença falciforme na região e assegurar a inserção 
dos pacientes na rede SUS com a capacitação dos profissionais através de um 
programa de educação continuada. 
7. Prazo de execução 

7.1. Início: 21/05/2014               7.2. Término: 21/05/2016 

 

8. Equipe executora 

 8.1. Colaboradores 

Colaborador (a) Instituição/ Grupo de Pesquisa 
Maria José Cerqueira 
Moraes 

SESAB 
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 8.2. Discentes 

Discente Curso 

Peterson Santos 
Soares 

Licenciatura em Biologia 

Adriano de Souza 
Monteiro 

Licenciatura em Biologia 

Sandra de Oliveira 
Souza 

Licenciatura em Biologia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

8. Agência Financiadora: FAPESB 

 

10. Modalidade de financiamento: AUXILIO A PESQUISA 
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GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB
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