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RESUMO 

Cerca de dois milhões de crianças morrem a cada ano nos países 

subdesenvolvidos em consequência de doenças diarréicas, tornando-se a segunda 

maior causa de morte em crianças com menos de cinco anos de idade. Diante dos 

muitos entraves para promoção da saúde no município de Olivença, a Doença 

Diarréica Aguda mostrou-se como um agravo agudo e passível de prevenção que 

acomete a parcela mais jovem da população podendo acarretar problemas crônicos 

posteriores que podem comprometer a qualidade de vida desse público. O objetivo 

desse trabalho foi propor um plano de intervenção para prevenir e diminuir a 

incidência da Doença Diarréica Aguda no município de Olivença. Foi realizada 

revisão da literatura nacional e internacional utilizando os bancos de dados 

MEDLINE, LILACS-BIREME e NESCON. Além disso, para traçar o perfil da região, 

contou-se com a colaboração da equipe de saúde da Unidade. A necessidade de 

intervenção para prevenção da incidência de Doença Diarréica Aguda é uma 

estratégia que está de acordo com a premissa da Atenção Básica, a prevenção 

primária dos agravos, e terá grande impacto na redução da morbi/mortalidade da 

população menor de 5 anos do município de Olivença. 

Palavras chave: Doença Diarréica Aguda. Desidratação. 
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ABSTRACT 

About two million children die each year in underdeveloped countries as a result of 

diarrheal diseases, making it the second leading cause of death in children under five 

years of age. Given the many barriers to health promotion in the municipality of 

Olivença, Acute Diarrheal Disease proved to be a shrewd and capable of preventing 

injury that affects the younger portion of the population may lead to later chronic 

problems that can compromise the quality of life of this public. The aim of this study 

was to propose the contingency plan for preventing and reducing the incidence of 

Acute Diarrheal Disease in the municipality of Olivenza. Review of national and 

international literature using MEDLINE, LILACS - BIREME and NESCON data was 

performed. Moreover, to profile the region, counted on the collaboration of the health 

team of the Unit. The need for intervention to prevent the incidence of Acute Diarrhea 

Disease is a strategy that is consistent with the premise of primary care, primary 

prevention of injuries, and will have great impact on reducing morbidity / mortality in 

the population under five years of the municipality Olivença. 

Keywords : Acute diarrheal disease. Dehydration 
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 1. INTRODUÇÃO 

 O município de Olivença, que faz parte da mesorregião do sertão alagoano 

está a uma distância de 220 km da capital de Alagoas, Maceió. O município neste 

ano de 2013 aderiu ao Programa de Valorização da Atenção Básica-PROVAB. 

 A população do município é composta de 11.057 habitantes, dos quais 816 

são menores de 5 anos (IBGE, 2010), sendo 521 habitantes da área urbana e 295 

da área rural, conforme mostra Tabela-1.Tem dentre os aspecto geográficos, IDH: 

0,534 médio (PNUD, 2000); PIB: 31297, 461 mil (IBGE,2008); PIB per capita: R$ 

2890, 42 (IBGE, 2008). O Abastecimento de água tratada é de apenas: 50,12%. O 

recolhimento de esgoto por rede pública chega a ínfimos: 0,42%, sendo a maioria 

dos dejetos armazenados em fossa: 86,91%. A Coleta pública do lixo somente 

beneficia 47,48% da população, já a energia elétrica cobre 99,24% das habitações. 

 As principais atividades econômicas da região são a agricultura e um 

comércio incipiente. O índice de desenvolvimento da educação básica é de apenas 

2,7 (IDEB, 2011), índice muito abaixo da média do país, a qual já é insuficiente. 

Esse baixo aproveitamento escolar reflete um grande problema do Brasil, o 

analfabetismo funcional,  

Tabela-1- Município de Olivença, população por faixa etária e área de 

domicílio.(SIAB-Sistema de Informação de Atenção Básica. Consolidado de Famílias 

Cadastradas do ano de 2013). 

POPULAÇÃO: 

11.057 

                    

Nº de 

indivíduos 

< 1 1-4 5-6 7-9 10-14 15-19 20-39 40-

49 

50-59 >60 

Área urbana 87 434 198 355 687 743 1930 676 459 706 

Área Rural 62 233 119 237 486 544 1279 427 323 547 

Total 149 667 317 592 1173 1287 3209 1103 782 1253 

 

         Sistema local de Saúde é composto por quatro Equipes da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), sendo duas na zona Urbana (Laje dos Canjos e Centro de Saúde) 

e duas na zona rural (Poço da Cacimba e Fazenda Nova). Todas as Equipes de 
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Saúde da Família são completas, com exceção da equipe de Lajes dos Canjos 

(ausência de odontólogo). 

 O Número de Famílias estimado é de 2.889, com distribuição conforme 

Tabela- 2, porém ainda existem 10 famílias descobertas pela ESF. Somente 4 

habitantes são cobertos por Planos de Saúde, o que indica a grande quantidade de 

usuários dependentes do sistema público de saúde e serão beneficiados com as 

intervenções em saúde da população. 

 Tabela- 2- Unidades de Saúde da Família(USF) e Famílias cadastradas.SIAB-

Sistema de Informação de Atenção Básica. Consolidado de Famílias Cadastradas 

do ano de 2013). 

USF Nº de famílias cadastradas 

Centro de Saúde 1.155 

Laje dos Canjos 535 

Poço da Cacimba 465 

Fazenda Nova 724 

  

 A rede de atenção a saúde ainda encontra-se desarticulada, apenas neste 

ano de 2013 foi implantado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

compondo a equipe: uma assistente social, uma educadora física e uma 

fisioterapeuta. Existem ambulatórios de Cardiologia, Pediatria, Neuropediatria, 

Ginecologia e pequenas cirurgias que funcionam quinzenalmente. A cidade possui 

ainda um Laboratório de Análises Clínica, fato esse que poderia corroborar para a 

pesquisa de germes responsáveis pelas epidemias de Doença Diarréica Aguda. 

 A ESF onde fui alocada é urbana, funciona no Centro de Saúde que é 

localizado no Centro da cidade, a população adscrita é de 1.155 famílias com um 

total de 4.226 pessoas (IBGE, 2010). O fato de ser centralizada já acarreta 

problemas para a ESF, pois a população vê o lugar como um pronto-atendimento 

para as urgências/emergências do município, apesar de todos na unidade 

enfatizarem aos usuários a procurar sua UBS em caso de necessidade, porém, 

muitos insistem em se dirigir ao Centro de Saúde, muitas vezes por comodidade. 
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 Por não dispor de posto para pronto-atendimentos na cidade e por ser a ESF 

com a maior população adstrita, é grande a demanda imediata do posto, sendo 

necessário reorganizar o atendimento, com redução do número de fichas para 

demanda programada e maior número para urgências/emergência. No entanto, 

existem entraves a essa organização:  

 O primeiro deles é a falta de colaboração da população que constantemente 

exige ser atendida de imediato, mesmo quando seu atendimento não é classificado 

como tal. O que torna mais agravante o fato é o despreparo da equipe frente a 

classificação de risco. 

 Outro entrave, que se torna um desafio também para essa UBS, é a 

desmotivação dos Agentes de SASaúde. A equipe é composta por nove agentes, no 

entanto, somente observei cuidado/preocupação e compromisso com a população 

por parte de poucos agentes, chegando a haver, inclusive, resistência por parte 

desses à realização das atividades inerentes a seu cargo. O fato de a enfermeira ser 

nova na unidade, poucos meses de atuação, também contribui para a desarticulação 

da equipe.  

 Em relação à população, essa não parece compreender a importância do uso 

contínuo das medicações crônicas para diabetes e hipertensão. Deixam a 

medicação faltar e apenas quando estão "sintomáticas", presença de sintomas que 

associam à doença, procuram o posto para renovação da receita. A adesão a dieta 

também é um ponto a ser trabalhado na unidade, pois devido à cultura alimentar da 

região a adoção de novos hábitos alimentares é difícil. A participação do nutricionista 

que futuramente será incorporada ao NASF da cidade será fundamental.   

 A gravidez na adolescência, como em muitas regiões do Brasil também é um 

problema, pois o risco de morbi/mortalidade aumenta nessa faixa etária. É preciso a 

realização de campanhas para prevenir a gestação e fortalecer os grupos de 

planejamento familiar, que devido a grande demanda da unidade não vem sendo 

priorizados.  

 Muitos são usuários de benzodiazepínicos que iniciaram o uso devido a 

problemas agudos, mas permanecem com o uso da medicação. É preciso fazer o 

desmame desses casos enfocando na ideia da dependência medicamentosa.  
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 A equipe de enfermagem poderia ser abordada com reciclagem sobre 

assepsia, pois pude perceber erros técnicos durante o auxílio na realização de 

procedimentos na unidade.  

 Dentre os problemas encontrados nessa UBS, o grande número de casos de 

Doença Diarréica Aguda (DDA) foi o que mais chamou a atenção. Desde que 

cheguei ao município faço atendimentos diários de cerca de cinco casos de Doença 

Diarréica Aguda, no mês de Maio a frequência aumentou, chegando a 10 casos/dia. 

Grande parte da população não vem fazendo o tratamento da água antes da 

ingesta, e, além disso, o problema pode estar presente também nas escolas do 

município. Observa-se que apesar das orientações, o problema é reincidente no 

mesmo usuário e a população não compreende o ciclo de adoecimento. Diante dos 

muitos entraves para promoção da saúde da população, a Doença Diarréica Aguda 

mostrou-se como um agravo agudo e passível de prevenção que acomete a parcela 

mais jovem da população podendo acarretar problemas crônicos posteriores que 

podem comprometer a qualidade de vida desse público, sendo por esse motivo, a 

prioridade que será abordada no projeto de intervenção. 

 

 

 2. JUSTIFICATIVA 

 Cerca de dois milhões de crianças morrem a cada ano nos países 

subdesenvolvidos em consequência de doenças diarreicas, tornando-se a segunda 

maior causa de morte em crianças com menos de cinco anos de idade (FAÇANHA; 

PINHEIRO, 2005,p.01).  

 A médio e longo prazos, a repetição dos episódios de diarréia pode levar à 

desnutrição crônica, com retardo do desenvolvimento ponderal e, até mesmo, da 

evolução intelectual (NIEHAUS et al., 2002). Em torno de um milhão e oitocentas mil 

vidas poderiam ser salvas (mais de 90,0%), uma vez que a diarréia pode ser 

prevenida ou tratada (FAÇANHA; PINHEIRO,  2005).  

 A doença diarreica aguda é uma síndrome causada por diferentes agentes 

etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), cuja manifestação predominante é o 
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aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. 

Em alguns casos, há presença de muco e sangue. Podem ser acompanhadas de 

náusea, vômito, febre e dor abdominal. No geral, é autolimitada, com duração de 2 a 

14 dias. As formas variam desde leves até graves, com desidratação e distúrbios 

eletrolíticos, principalmente quando associadas à desnutrição. 

 A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes agentes 

etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), cuja manifestação predominante é o 

aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. 

Em alguns casos, há presença de muco e sangue. Podem ser acompanhadas de 

náusea, vômito, febre e dor abdominal. No geral, é autolimitada, com duração de 2 a 

14 dias. As formas variam desde leves até graves, com desidratação e distúrbios 

eletrolíticos, principalmente quando associadas à desnutrição.  

 Independente da etiologia, a DDA tem causado danos globais de grande 

magnitude ao país. Isto ocorre tanto de forma direta, com o rebaixamento das 

condições de saúde dos indivíduos, em consequência da desidratação, desnutrição 

crônica e intercorrências; como de forma indireta, considerando-se o abalo à 

economia causado pelos custos das internações, perda de horas de trabalho do 

paciente ou familiar, redução de renda familiar, entre outros (BRASIL,2010).  A 

associação do aumento do índice de contaminação bacteriológica de águas de 

poços do lençol freático superficial está associada com as chuvas. Essa piora da 

qualidade da água estaria associada ao escoamento das águas da chuva carreando 

excretas de humanos e de animais. O uso dessa água não tratada aumentaria a 

frequência de diarréias no período chuvoso (FAÇANHA; PINHEIRO,  2005). 

 Diante dessa perspectiva, a necessidade de intervenção para prevenção da 

incidência de Doença Diarréica Aguda é uma estratégia que está de acordo com a 

premissa da Atenção Básica, a prevenção primária dos agravos, e terá grande 

impacto na redução da morbi/mortalidade da população menor de cinco anos do 

município de Olivença. 
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 3. OBJETIVOS 

3.1 Geral  

 Propor um plano de intervenção que atue na prevenção e incidência da 

Doença Diarréica Aguda na população de Olivença.  

3.2 Específicos  

 Delimitar áreas mais atingidas pela doença; 

 Estabelecer planos de ação para os nós críticos da alta incidência de doença 

diarréica aguda no município de Olivença; 

 Agregar as escolas do município para realizar educação continuada em 

tratamento da água e higienização; 

 Detectar crianças com desnutrição crônica. 

 

 4. MÉTODOS 

 Foi realizada revisão da literatura nacional e internacional utilizando os 

bancos de dados MEDLINE, LILACS-BIREME e NESCON; sendo selecionados 

artigos publicados nos últimos onze anos, abordando a Doença Diarréica Aguda. Os 

seguintes Descritores exatos foram utilizados em várias combinações: Doença 

Diarréica Aguda; Desidratação; Desnutrição. A pesquisa bibliográfica incluiu artigos 

originais, artigos de revisão, editoriais e diretrizes escritos nas línguas inglesa e 

portuguesa, e foram selecionados de acordo com os critérios do Centro Oxford de 

Evidência.  

 Também foi consultada a equipe de saúde da Unidade, Centro de Saúde, 

durante as reuniões multiprofissionais, assim como os registros coletados pelos ACS 

sobre os casos suspeitos. Para executar o plano de intervenção serão delimitadas 

as áreas mais atingidas por meio das notificações dos casos de DDA pelos 

profissionais de saúde. Serão realizadas visitas domiciliares para orientar prevenção 

e tratamento da DDA; orientação constante da população durante as consultas, sala 

de espera e visitas domiciliares; visitas às escolas para abordagem do tema; 
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detecção de desnutridos crônicos por meio da análise dos gráficos do MS, 

confeccionados durante mutirão na unidade; controle de vetores com a aplicação de 

inseticidas. Será solicitado apoio da Secretaria de Infraestrutura e Obras para 

realização do saneamento básico de áreas descobertas. 

 

  5. DESENVOLVIMENTO 

A Diarreia pode ser conceituada como o episódio de três ou mais 

ocorrências de fezes líquidas num período de 24 horas. Já o conceito de Doença 

Diarreica aguda pode ser definido como processo sindrômico, com período igual ou 

inferior a 14 dias, provocado em geral por um agente infeccioso (vírus, bactérias, 

parasitas), localizado em qualquer nível do trato intestinal.Esse processo acarreta 

em má-absorção de água e eletrólitos, com aumento do número de evacuações e do 

volume fluido fecal, conduzindo o acometido a perda hidrosalina de intensidade 

diversa (ANDRADE; OLIVEIRA; FAGUNDES NETO,1999). 

 O agravo por diarreia varia de acordo com as diferentes regiões, 

localidades e grupos populacionais e serve como um indicador para mensurar o 

nível de saúde de uma população.  Após a utilização da terapia de reidratação oral 

(TRO) ocorreu declínio do número de hospitalizações por diarreia aguda em todo o 

mundo, porém, a doença ainda permanece como importante causa de 

hospitalização entre a população infantil. A TRO foi incorporada desde 1980 através 

do Programa de Controle da Doença Diarreica da Organização Mundial da Saúde, e 

acarretou na diminuição da mortalidade pela doença nos menores de cinco anos - 

de 3 para 1,8 milhões/ano na última década do século XX.  A diarreia ainda é a 

primeira causa de hospitalizações entre as crianças no Nordeste do Brasil e no 

interior de Pernambuco (VANDERLEI; SILVA, 2004). 

Nos países desenvolvidos a diarreia aguda é uma das principais causas 

geradoras de consultas médicas e é responsável por cerca de 10 a 20% de todas as 

internações hospitalares de crianças. A mortalidade infantil tem relação com a 

frequência das doenças diarreicas, pois esse agravo é a principal causa de morte 

em crianças menores de cinco anos de idade na maioria dos países 

subdesenvolvidos das Américas, Ásia e África, e estão entre as primeiras cinco 
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causas de morte nos outros países subdesenvolvidos desses locais. O impacto da 

DDA na morbidade varia de forma inversamente proporcional à idade das crianças 

acometidas, em relação ao número de episódios por criança por ano, seja nas taxas 

de hospitalização (ANDRADE; OLIVEIRA; FAGUNDES NETO, 1999). 

O estado de Alagoas tem 100% dos seus municípios implantados e 

informatizados com os sistemas de informação de vigilância epidemiológica. Em 

comparação com os dados nacionais, as DDA de Alagoas apresentam o mesmo 

comportamento, com a faixa etária maior de 10 anos sendo a mais acometida com 

23,067 casos (48,6%), seguida da faixa de 1 a 4 anos com 28,5% (Gráfico 1), ( 

INFORME N° 1- ESTADO DE ALAGOAS, 2012).  

 

Gráfico 1. Casos de diarréia, segundo faixa etária Alagoas 1° semestre de 

2012. 

 No Estado de Alagoas foram registrados, de acordo com dados do SIM ( 

Sistema de Informação de Mortalidade), no 1° semestre de 2012, 22 óbitos em 

menores de 1 ano. No mesmo período, em relação aos dados da qualidade da água 

em Alagoas, mais de 30% das amostras apresentam-se fora do padrão de 

potabilidade, as águas com tratamento via Solução Alternativa Individual (SAI), 

apontam um risco maior, com 60,2% da presença de Escherichia coli. 

 Segundo Andrade; Oliveira; Fagundes Neto, (2009), a idade, desnutrição 

protéico-calórica de III grau, isolamento de sorogrupos EPEC à coprocultura e 

intolerância alimentar foram os fatores de risco que mostraram associação 

significativa com evolução letal. 



15 
 

   
 

Desde sua definitiva caracterização como agente enteropatogênico em 

meados da década de 40, a Escherichia coli enteropatogenica (EPEC), tem sido 

apontada como um dos mais importantes agentes etiológicos da diarréia aguda 

endêmica e epidêmica, nos primeiros meses de vida, em todo o mundo 

subdesenvolvido. Houve associação positiva entre a presença de EPEC nas fezes e 

óbito, sendo o risco relativo de óbito 3,3 vezes maior neste grupo de pacientes. Esta 

associação pode estar relacionada a maior incidência deste agente 

enteropatogênico em crianças menores de seis meses com diarréia aguda ( 

ANDRADE; OLIVEIRA; FAGUNDES NETO,1999). 

Para o tratamento da DDA a Terapia de Reidratação Oral (TRO), 

administrada dentro do programa de assistência primária de saúde, é uma prática 

eficaz e de custo relativamente baixo para reduzir a mortalidade por desidratação 

causada por diarréia aguda. Para prevenção da mortalidade por diarréia são 

importantes, ainda, ações de promoção do aleitamento materno, melhorias 

sanitárias, tratamento da diarréia persistente e imunização, dentre outras.: 

De acordo com o estudo de Vanderlei e Silva ,2004: 

"Houve associação entre hospitalização por diarréia aguda e más 

condições de vida, ausência de aleitamento materno, desnutrição, 

desconhecimento materno sobre como evitar a desidratação e sobre 

a utilidade dos sais de reidratação oral, o que sugere que a falta de 

conhecimento das mães reflete a adversidade de sua condição de 

vida.". 

Quanto à causa da diarréia, dentro dos diferentes modelos explicativos da 

doença diarréica (que caracterizam o significado que as pessoas atribuem à doença 

e como tentam explicá-la), o modelo biológico aponta como causa necessária para 

que ocorra a diarréia, o contágio com o enteropatógeno, cuja via de transmissão é, 

em sua maioria, fecal/oral. O conhecimento materno concordante com esse modelo 

obteve um percentual semelhante e inexpressivo nos grupos, sugerindo o 

desconhecimento por parte da maioria das mães do mecanismo de contágio da 

doença diarréica (VANDERLEI; SILVA, 2004). Assim, pode-se comprovar a 

necessidade de esclarecimento da população, em especial das mães, quanto ao 

processo patogênico, de forma que a DDA possa ser prevenida. 
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O tema, Prevenção da Doença Diarreica Aguda, foi considerado 

pertinente pela ESF, diante da convivência diária com o agravo. Para promoção da 

intervenção proposta, a DDA deve ter sua área delimitada no município, contando 

com a colaboração da equipe de endemias da cidade. A partir das notificações da 

doença realizadas no município será avaliado semanalmente os locais onde 

ocorreram os casos, com o objetivo de detectar focos da doença e tomada de 

medidas para limitar disseminação do agravo. 

Os pontos críticos para implantação do plano de intervenção são: falta de 

saneamento básico nos domicílios; cobertura limitada de abastecimento de água 

tratada; condições precárias de armazenamento da água; baixo nível educacional e 

socioeconômico da população; desmotivação da ESF.  

Como estratégias de atuação serão implementados: delimitação, com 

apoio do grupo de endemias, das áreas mais atingidas; realização de visitas 

domiciliares objetivando: orientação do manuseio da água e tratamento antes da 

ingesta, importância de lavagem das mãos após uso do banheiro e antes do preparo 

dos alimentos, orientar coleta de lixo regular, ensinar a fazer o soro caseiro; visitas 

às escolas para verificar condições da água oferecida aos alunos e sensibilização 

dos professores para reforçar os cuidados de higiene; solicitação de apoio da 

Secretaria de Infraestrutura e Obras para realização do saneamento básico de áreas 

descobertas; detecção de desnutridos crônicos por meio de mutirão na unidade; 

controle de vetores com aplicação de inseticidas; solicitação de apoio da equipe de 

endemias e prefeitura para controle da DDA na região. 

Para resolução dos nós críticos, é indispensável a atuação da prefeitura 

para que sejam disponibilizados recursos para melhoria das condições de vida da 

população. É preciso ampliar a rede de saneamento do município, pois o 

recolhimento de esgoto por rede pública somente cobre 0,42% das moradias. Já 

existe no país o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) para ajudar as 

cidades do país a implantar sua rede de saneamento, cabe também a prefeitura, 

junto com a Secretaria de Infraestrutura e Obras direcionar ações para solicitar 

recursos para esse fim. O abastecimento de água tratada também deve ser 

expandido, já que apenas 50,12% dos moradores tem acesso a esse tratamento. A 

população precisa ser orientada ainda quanto aos cuidados para o armazenamento 



17 
 

   
 

de água, deixar os recipientes sempre tampados e colocar o hipoclorito de sódio 

antes da ingesta. O baixo nível educacional e socioeconômico da população 

contribui para a perpetuação das condições precárias de higiene que são fatores 

predisponentes para o agravo em estudo. A educação continuada da comunidade, 

por meio de palestras e orientação durante as consultas, atrelada a detecção de 

problemas in loco, nas casas dos moradores, parece ser a melhor estratégia em 

curto prazo. Numa visão mais ampla, sabe-se da relevância do ensino para elevar o 

nível cultural e social da população. O Programa Brasil Alfabetizado e o EJA( 

Educação de Jovens e Adultos), são iniciativas que podem ser atreladas ao objetivo 

de educar os moradores locais. 

Outro entrave a ser transposto é a desmotivação da ESF, em especial 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), toda a equipe precisa reforçar a 

importância de seu papel para promoção de saúde da população. O ACS 

desempenha um papel chave na Estratégia de Saúde da Família, pois além de estar 

em contato direto com a população em suas moradias são também eles moradores 

do local e passam por iguais dificuldades. O desafio está em despertar nos ACS seu 

dever e grande compromisso com essa comunidade. A exemplo do que ocorre 

nessa ESF, os agentes, muitas vezes, focalizam suas ações no adoecimento e no 

uso das medicações. Não estão sendo capazes de identificar a fonte dos problemas 

de saúde e não vem fazendo o trabalho de prevenção de agravos. De certo, não 

devem estar sozinhos nesse processo, porém, como vivenciam essas mesmas 

dificuldades no cotidiano poderiam estar mais atentos a esses entraves na busca da 

saúde da população. 

A capacitação ao menos mensal dos agentes poderia ser uma alternativa, 

assim como reuniões semanais, com o objetivo de discutir e encontrar soluções para 

os problemas vivenciados pelos ACSs, a possibilidade de um incentivo financeiro 

também deve ser discutida com a gestão. O trabalho da enfermeira nesse programa 

também é relevante na ESF, pois é a responsável pela supervisão dos ACS e 

articulação das reuniões. 

Detectadas as residências, os agentes de endemias serão os 

responsáveis por realizar visitas domiciliares conferindo as condições de higiene 

local, possíveis vetores, condição de armazenamento da água e informar a 
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vizinhança do foco diarreico. Essa ação terá como objetivo encontrar o fator 

transmissor da doença. A Equipe de Endemias vai contribuir com o reforço sobre as 

medidas de armazenamento e tratamento da água e distribuição do hipoclorito de 

sódio, bem como com a monitorização do paciente acometido. O controle de 

vetores, a exemplo das moscas e baratas, será feito pela vigilância epidemiológica, 

por meio da aplicação de inseticidas nos domicílios.  

Serão necessários mapas das microrregiões da cidade e elaboração de 

panfletos educativos, pela ESF, a serem distribuídos para a população. Deve ser 

discutida com a gestão a possibilidade de pagamento de incentivo para os agentes 

de endemias e ACSs. As ações devem ser realizadas semanalmente, em paralelo 

com a análise das áreas afetadas.  

A realização das visitas domiciliares de rotina dos ACSs será acrescida da 

distribuição de panfletos informativos, além de orientar: armazenamento da água e 

tratamento antes da ingesta; lavagem das mãos após uso do banheiro e antes do 

preparo dos alimentos; coleta de lixo. Durante as visitas de rotina dos demais 

profissionais da ESF, também será orientado o preparo do soro caseiro. 

Serão ainda realizadas visitas às escolas por médico, enfermeiro, dentista 

e auxiliar de enfermagem, para verificar condições da água oferecida aos alunos e 

sensibilização dos professores para reforçar os cuidados de higiene, orientando 

constantemente os alunos. A Secretaria de Infraestrutura e Obras será contratada 

por meio da Secretaria de Saúde para aventar realização do saneamento básico de 

áreas descobertas.  

Em paralelo a essas intervenções, será realizado o rastreio dos 

desnutridos crônicos pelo médico, enfermeiro, dentista e auxiliar de enfermagem da 

equipe, por meio de mutirão na UBS, com realização de peso e altura e inserção das 

medidas nos gráficos do MS. As crianças serão convocadas por busca ativa, visita 

dos ACSs e informes na sala de espera da unidade. Os mutirões serão feitos 

durante uma semana, no período da tarde. Detectadas as crianças desnutridas, 

através da análise dos gráficos, essas serão acompanhadas pelo médico e 

enfermeiro na UBS, e também pelo nutricionista do NASF, por meio de consultas 

quinzenais em um dia fixo da semana. 
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Serão colados cartazes na unidade demonstrando como é feito o soro 

caseiro; uso do hipoclorito para lavagem das frutas e tratamento da água. O 

resultado das intervenções será medido por meio da avaliação do número de 

notificações realizadas no município. Todas essas intervenções têm como meta 

diminuir a incidência da Doença Diarréica Aguda em Olivença, repassando 

informações e atuando para que o objetivo maior da Atenção Básica seja alcançado: 

prevenção do agravo. 

Desenho das operações: Pontos críticos: 

 

Plano operativo:  

Solicitar apoio da equipe de 

endemias e prefeitura 

Falta de saneamento 

básico nos domicílios 

Delimitar área mais atingida 

pela doença 

Sensibilização da secretaria 

de infraestrutura e obras 

Condições precárias 

de armazenamento da 

água 

Orientar manuseio da água 

e tratamento e noções de 

higiene 

Realizar visitas domiciliares e 

escolares 

Desmotivação da ESF Coleta regular do lixo 

Engajamento dos 

professores 

 

Baixo nível 

educacional e 

socioeconômico da 

população 

Ensinar como fazer soro 

caseiro 

Controle de vetores  verificar condições da água 

oferecida nas escolas 

Colagem de cartazes na 

unidade 

 Preparo de panfletos e 

cartazes 

Distribuição de panfletos  Detecção de desnutrição 

crônica 

  Combate aos vetores 
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 6. CONCLUSÃO 

No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, a doença 

diarréica constitui problema de natureza socioeconômica, cuja solução definitiva 

depende de medidas gerais voltadas a melhorar as condições de vida, tanto no 

ambiente social como físico, das comunidades. O município de Olivença, segundo o 

Informe n°1 de 2012 do Estado de Alagoas, foi considerado região de baixo risco 

para incidência de Doença Diarréica Aguda, ações precisam ser implantadas para 

que a cidade não venha se tornar zona de médio/alto risco. Já que, o município tem 

baixo índice de abastecimento de água e precário sistema de saneamento básico, 

condições que predispõem a epidemias da Doença Diarréica Aguda. 

Para isso, se faz necessária a participação de todos da ESF, Secretaria 

de Saúde e demais secretarias do município para promover melhorias no meio em 

que vivem os moradores da região e a constante informação da população quanto a 

prevenção da doença. A realização das notificações dos casos deve ser um hábito a 

ser incentivado e cobrado dos profissionais para que os problemas possam ser 

visualizados de forma mais precoce e a abrangência das ações sejam mais efetivas. 
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