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Introdução: Sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes 

scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto com 

pessoa ou roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para que 

ocorra a contaminação. A fecundação do ácaro ocorre na superfície da pele. Logo após o 

macho morrer, a fêmea penetra na pele humana, cavando um túnel, por um período 

aproximado de 30 dias. Depois, deposita seus ovos quando eles eclodem, liberam as larvas 

que retornam à superfície da pele para completar seu ciclo evolutivo. Este processo de 

maturação é de 21 dias. As manifestações clínicas são decorrentes da ação direta do ácaro, 

quando este se movimenta nos túneis. E, também, em grande parte pela hipersensibilidade 

desenvolvida pelo paciente contaminado. O principal sintoma da escabiose é a coceira ou 

prurido, que é sentido principalmente à noite. As principais lesões na pele são os túneis e, nas 

suas extremidades, pequenas vesículas. Estas lesões aparecem principalmente entre os dedos 

das mãos, nas axilas, na parte do punho que segue a palma da mão, auréolas e genitais, 

escoriações na pele são frequentes, por causa da coceira intensa. O diagnóstico é geralmente 

clínico, pelo achado dos túneis e pelas áreas características do aparecimento das lesões de 

escabiose. O tratamento consiste em usar medicamentos tópicos em todo o tegumento (pele, 

pelos e cabelo) ou uso de medicamentos orais¹. As práticas de promoção da saúde é 

considerada uma dimensão da produção da saúde que tem como responsabilidade atuar sobre 

as causas dos problemas de saúde com vistas a melhorar a situação de saúde e a qualidade de 

vida das pessoas. Atua sobre indivíduos, sobre grupos sociais, comunidades, espaços onde as 

pessoas vivem (escolas, bairros, empresas ou locais de trabalho) Objetivos: Relatar a 

experiência vivenciada durante as atividades educativas de promoção e prevenção a sobre a 

escabiose, realizadas em uma comunidade ribeirinha no estado do Pará. Descrição da 

Experiência: Estudo descritivo, tipo relato de experiência. Desenvolvido no contexto do 

projeto de extensão “Esse Rio é Minha Rua”, desenvolvido no Centro Universitário do Estado 

do Pará (CESUPA), através do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo Júnior (NIEJ), que 

busca contribuir para o desenvolvimento local e o empoderamento da população regional 

através da realização de ações com diferentes comunidades e em diferentes áreas de atuação, 

incluindo atendimentos de saúde, capacitação jurídica, consultoria de negócios e formação 

empreendedora, entre outras. O projeto que existe há mais de 10 anos, é formado por 

acadêmicos da área da saúde (Enfermagem, Nutrição, Medicina, Fisioterapia, Odontologia e 

Farmácia), e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável, além de 

promover palestras e atendimentos que ajudem na melhoria dos cuidados com a saúde daquele 

local e também aprimorar os procedimentos de extensão, por meio da experiência vivenciada, 

de forma a contribuir futuramente com outras comunidades. Os módulos do projeto de 

extensão acontecem quinzenalmente, onde os discentes de diversas áreas planejam e integram 

atendimentos, assistência multiprofissional e ações de educação e promoção em saúde. As 

ações desenvolvidas pelos discentes de enfermagem tem como objetivo principal a 
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intervenção na realidade diante da escabiose, doença que tem alta prevalência na comunidade 

em torno de 1 a cada 3 moradores, já teve diagnostico e/ou sinais e sintomas da doença. 

Participaram da ação 86 famílias, em torno de 129 moradores, entre crianças e adultos. Assim, 

se desenvolveu ações de forma integrada, com uso de tecnologias leves para melhor 

entendimento, compreensão e sensibilização dos usuários quanto as formas de contágios, 

transmissão e tratamento. Através da educação em saúde sobre a morbidade de escabiose, foi 

possível veicular mais informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e a 

produção do autocuidado, promovendo portanto estimulo de ações que valorizam a 

importante do indivíduo, da comunidade e da saúde, incentivando práticas e hábitos que 

estimulam as mudanças de estilo de vida. Ainda, foi possível a partir do desenvolvimento de 

práticas de educação em saúde sobre a escabiose, abordar também temas transversais 

relacionados à educação, higiene, boas práticas de promoção e prevenção da saúde. 

Resultados: O desenvolvimento de ações de educação em saúde estimulam os discentes do 

curso de Enfermagem no compartilhamento de saberes e práticas adquiridas no seu processo 

de formação, sendo um mecanismo importante para o reconhecimento e identificação de 

competências e habilidades para boa prática do exercício da enfermagem enquanto ciência. Os 

discentes sentem ainda o quanto essas ações proporcionam melhoria da qualidade de vida da 

população ribeirinha, que vive em condições sócio demográficas precárias e possuem 

inúmeras fragilidades do acesso ao serviços de saúde. Reconhecem-se como promotores de 

redução de problemas e de danos decorrentes de doenças transmissíveis, e entendem que essas 

relações aproximam a comunidade a construção de saberes e boas práticas para saúde dos 

ribeirinhos. Conclusão: A vivência possibilitou aos discentes uma nova e rica experiência de 

educação em saúde no assistência de Enfermagem em comunidade ribeirinhas, uma vez 

promoveu a aproximação dos usuários a boas práticas de promoção e prevenção como 

ferramenta na qualidade de vida e diminuição na incidência de morbidades relacionadas a 

escabiose. Nesse sentido, foi possível perceber a importância de intervenções educativas dessa 

natureza, neste público especifico, tendo em vista as inúmeras fragilidades no processo de 

acesso e assistência por meio de serviços estruturados e fixos de saúde. Tal atividade 

contribuiu, ainda, para a construção e o aprimoramento do saber-fazer da enfermagem através 

do planejamento das ações por parte dos discentes, o ensinar-aprender, enriquecendo a 

formação do profissional de enfermagem de maneira crítica e reflexiva sobre a realidade, 

apontando para os princípios de uma educação profissional ampliada, considerando as 

especificidades das diversas unidades de produção do cuidado em saúde. 
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