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Introdução
O município de Capoeiras, localizado a 252,7 km de 

Recife, situa-se na Microrregião do Vale do Ipojuca do 
estado de Pernambuco [1]. Com uma população de 
19.556 habitantes, o município apresenta a 
agropecuária como uma das principais fontes de renda, 
respondendo por 71,8% das atividades desenvolvidas, 
sendo a produção de suínos responsável por 0,6% da 
produção do estado, com um rebanho de 3.004 animais
[2]. 

A suinocultura do município de Capoeiras é 
caracterizada pela produção familiar, podendo ser 
ameaçada pelo complexo teníase-cisticercose (CTC) 
devido ao pouco ou nenhum conhecimento da doença, 
associado ainda as más condições de saneamento do 
município [1]. 

A necessidade de capacitar Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) para divulgar as informações e prestar os 
devidos esclarecimentos à população sobre os perigos 
das zoonoses se faz necessário, visto que, estes são 
multiplicadores de informações junto às famílias 
atendidas nos lares e ou Postos de Saúde da Família 
(PSF), com grande aceitabilidade e credibilidade.

A endemicidade do CTC está associada a hábitos de 
consumo de carne contaminada, crua ou mal cozida; 
falhas no saneamento básico e fiscalização sanitária, 
entre outros [3]. Embora o Ministério da Saúde [4], 
recomende sua notificação compulsória, estas doenças 
não fazem parte do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação em nível estadual e os ACS não
recebem qualquer tipo de capacitação, especificamente 
sobre o tema. Assim, objetivou-se capacitar ACS sobre 
o complexo teníase-cisticercose.

Material e métodos
O projeto foi desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar no período de 02/05 a 31/10/2008 na 
Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) com 49 
ACS credenciados pela Secretaria de Saúde de 
Capoeiras-PE. A primeira etapa do trabalho foi 
marcada pela realização de levantamento bibliográfico, 
elaboração de material didático e organização do curso

e a segunda etapa pela divulgação e realização do curso 
com carga horária de 20 horas, ministrado sob a forma de 
palestras e oficinas com temáticas sobre sistema de 
produção sustentável de suínos, qualidade da carne e 
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 
animal.

Durante a abertura do curso, fez-se a apresentação do 
tema aos ACS por meio de dinâmica de grupo com a 
distribuição de um quebra-cabeça na forma de porco, em 
que cada uma das 10 partes (recortadas em cores diferentes
– Fig. 1) foi depois afixada em mural formando o animal, 
constituindo-se 10 equipes para as oficinas. Atrás de cada 
uma das partes continha uma ação descrita que deveria ser 
executada, além de curiosidades sobre suínos e carne suína. 
Após, fez-se a extração das expectativas dos ACS sobre o 
curso e levantamento dos conhecimentos prévios, sendo 
estes anotados em álbum seriado para posterior análise.

Procedeu-se com a apresentação da peça “A doença de 
rosinha” por meio de teatro de fantoches, narrando em 
linguagem popular, histórias comumente ouvidas no 
cotidiano pernambucano sobre a cisticercose, as quais 
causam pânico à população, abordou-se o medo e a falta de 
conhecimento do povo acerca da doença.

Em seguida, ministraram-se aulas expositivas dialogadas
(Fig. 3) que abordavam os temas: carne de porco: o que faz 
mal é o preconceito; complexo teníase-cisticercose; 
produção de suínos e legislação e cuidados importantes 
sobre a carne suína. Após a apresentação das aulas, expôs-
se o vídeo editado pela Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná sobre o CTC e apresentou-se um espécime adulto de 
Taenia solium

Durante as oficinas distribuíam-se nos grupos, estudos de 
caso em que os ACS deveriam debater e solucionar, 
demonstrando como as apresentariam às famílias. Cada 
equipe recebeu orientação e correção, quando necessário. 
Por fim, orientou-se para que os grupos construíssem um 
material educativo que contivesse as informações que 
deveriam ser repassadas às comunidades assistidas pelos 
ACS e que estes julgassem importantes. Os 10 grupos 
apresentaram a tarefa sob a forma de cordel, paródia, 
dramaturgia, histórias em quadrinhos, entrevista, painel 
temático e cartaz.



Seguiu-se com a última etapa, realizada com a 
aplicação de avaliação (questionário) onde se 
retomaram as expectativas sobre o curso descritas pelos 
ACS no início. O questionário, composto por 24 
questões abertas e fechadas, avaliava o perfil do 
cursilhista (seis questões), o tema (11 questões) e os 
instrutores (sete questões). Estas informações foram 
trabalhadas no programa computacional Sphinx Léxica
2000 [5].

Resultados e Discussão
Dentre os 49 ACS que participaram do curso 75,51% 

eram do sexo feminino, 52,20% apresentavam idade 
entre 23 e 32 anos (Gráfico 1) e 65,20% tinham o 
ensino médio completo (Gráfico 2), sendo que 69,6% 
atuavam na zona rural, e mesmo com todos esses 
pontos favoráveis, mais de 80% dos ACS expressaram 
não ter qualquer noção sobre o tema, mostrando-se 
surpresos quando foi exposto que a carne suína é 
saudável e recomendada para quem sofre de 
hipertensão arterial ou que a cisticercose não é 
transmitida pelo porco, mas sim a teníase, através de
carnes contaminadas mal cozidas.

O curso teve início com a realização de dinâmica de 
grupo pondo o público em contato com as primeiras
informações, promovendo a integração entre as 10 
equipes formadas, fazendo uma introdução ao tema 
principal.

Percebeu-se que as informações sobre a qualidade 
nutricional da carne, sobre as contribuições do suíno 
para a medicina humana e sobre a produção de suínos 
foram instigantes e geraram muitos questionamentos
(Fig. 2). Os ACS emitiram relatos sobre mitos e de 
como os suínos são criados no município, expondo 
fatos da realidade local e demonstrando não ter noção 
do que é uma suinocultura racional e dos perigos de 
ainda se conviver com a criação de suínos mantidos 
sem nenhuma condição de higiene e bem-estar.

Com a elaboração dos materiais educativos nas 
oficinas, percebeu-se que os ACS apresentaram bom
potencial, pois, durante as apresentações dos materiais 
desenvolvidos, através de histórias em quadrinhos, 
entrevista, painel temático e dramaturgia notou-se o 
dinamismo destes em repassar as informações por eles 
apreendidas.

Os dados foram tabulados no programa Sphinx 
Léxica (2000) extraindo-se as principais informações: 
todos afirmaram que as informações recebidas eram de 
grande valor para o trabalho que realizavam, mas 
apenas 21,7% tinham alguma informação sobre o tema

(Gráfico 3). A maioria afirmou que, o que o tema que mais 
chamou a atenção foi sobre qualidade da carne suína e sua 
contribuição nutricional para a saúde humana (45 ACS -
97,8%); sobre legislação e cuidados que se deve ter com a 
carne (40 ACS-87%); sobre produção sustentável de suínos 
(39 ACS-84,8%) e sobre as doenças apresentadas (37 ACS-
80,4%) (Gráfico 4). A quantidade de citações é superior à 
quantidade observada devido à possibilidade fornecida de
múltiplas respostas.

Quando perguntado “O que mais chamou sua atenção no 
curso?”, obtiveram-se as seguintes afirmações: a 
capacidade dos instrutores (28,26%), preconceitos e 
qualidade da carne suína (23,90%), as doenças (21,74%), 
tudo (17,39%), produção de suínos (6,51%) e legislação 
(2,20%).

Ao final os ACS fizeram uma auto-análise e julgaram 
estar aptos para transmitir os conhecimentos e satisfeitos 
com a qualidade do curso apresentado pelos membros da 
equipe. 71,8% dos ACS consideram a organização do curso
excelente e 80,43% enfatizaram que se o curso fosse 
novamente realizado nada deveria ser modificado.

Realizou-se, ao final, um encontro com os membros da 
equipe para a socialização das experiências como forma de 
repensar a atividade de extensão para a elaboração de 
novas ações em outros municípios que integram a 5ª 
Gerência Regional de Saúde, como o de Venturosa-PE, 
próximo município a ser beneficiado, dando continuidade 
aos trabalhos, até que todos os municípios tenham sido 
atendidos.

Toda a ação foi divulgada no sítio www.ufrpe.br em 
21/08/2008 e apresentada ao vivo pela afiliada da Rede 
Globo de Televisão, TV Asa Branca, no programa AB TV 
1ª edição, dia 02/09/2008 às 12h00.
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Gráfico 1. Idade dos agentes de saúde.

Ensino fundamental completo 6,5% 

Ensino fundamental incompleto 2,2% 

Ensino médio completo 65,2% 

Ensino médio incompleto 15,2% 

Superior completo 4,3% 

Superior incompleto 6,5% 

Gráfico 2. Grau de instrução dos agentes de saúde.

Sim 21,7% 

Não 78,3% 

Gráfico 3. Proporção de ACS que já tiveram alguma informação dos temas abordados.

Sobre as doenças 23,0% 

Sobre produção de suínos 24,2% 

Sobre legislação e cuidados que se deve ter com a carne 24,8% 

Sobre preconceitos e qualidade da carne de porco 28,0% 

Gráfico 4.  Temas abordados que mais chamaram a atenção dos ACS.

Figura 1. Dinâmica de formação das equipes. Figura 2 . Interação dos ACS durante o curso.

18 a 22 8,7% 

23 a 27 26,1% 

28 a 32 26,1% 

33 a 37 21,7% 

38 a 42 13,0% 

Acima de 42 anos 4,3% 

Figura 3.  Aulas expositivas dialogadas sobre os temas
                  abordados.


