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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um Plano de Intervenção visando reduzir 
a incidência de gripe por influenza na comunidade adscrita à Unidade Básica de 
Saúde Dr. José Luiz de Souza, no município de Feijó, estado do Acre. A elevada 
incidência de gripe(influenza) promove maior ocupação dos serviços de saúde, e 
compromete a saúde e qualidade de vida dos indivíduos afetados. O Plano de 
Intervenção aqui proposto, será desenvolvido a partir da análise do contexto 
vivenciado pela Estratégia de Saúde da Família, com a realização da estimativa rápida 
dos problemas da comunidade, e posteriormente aplicação dos preceitos do 
Planejamento Estratégico Situacional. Foram identificados como nós críticos do 
problema priorizado, o número insuficiente de vacinas contra influenza, hábitos de 
higiene inadequados e desconhecimento pela população sobre formas de prevenção 
e controle da gripe. Pela identificação dos nós críticos que interferem na solução do 
problema, foram propostas ações de enfrentamento, como a parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde para o aumento de insumos vacinais; promoção de 
ações educativas junto à população adiscrita; estímulo à adoção de hábitos de higiene 
pessoal e alimentar adequados; realização de ações voltadas a conscientizar a 
comunidade sobre a importância de prevenção da gripe em decorrência do vírus 
influenza.  
 
Palavras-Chave: Influenza humana. Prevenção e controle. Vacinas. Educação em 
saúde. Higiene das mãos. 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 

 

This work has as objective to present an Intervention Plan to reduce the incidence of 
influenza influenza in the community assigned to the Basic Health Unit Dr. José Luiz 
de Souza, in the municipality of Feijó, state of Acre. The high recurrence of influenza 
promotes greater occupation of health services, and compromises the health and 
quality of life of affected individuals. The Intervention Plan proposed here, will be 
developed from the analysis of the context experienced by the Family Health Strategy, 
with the realization of a quick estimate of the community's problems, and later 
application of the precepts of the Situational Strategic Planning. Critical nodes of the 
prioritized problem were identified, the insufficient number of vaccines against 
influenza, inadequate hygiene habits and ignorance by the population about ways of 
preventing and controlling the flu. For the identification of critical nodes that interfere 
in the solution of the problem, coping actions were proposed, such as the partnership 
with the Municipal Health Department to increase vaccine inputs; promotion of 
educational actions with the enrolled population; encouraging the adoption of adequate 
personal hygiene and food habits and carrying out educational actions aimed at the 
community on the importance of preventing influenza due to the influenza virus. 
. 
Keywords: Influenza, human. Prevention and control. Vaccines. Health education. 
Hand hygiene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Feijó é um município do estado do Acre, com uma população estimada para 

2019 de 34.780 habitantes, localizada na região norte e distante 360 km da capital do 

estado, com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 10.842,72 reais (BRASIL, 

2019a). 

O município é conhecido como terra do açaí, cuja indústria de comercialização 

do produto é muito importante para a economia local. Com forte tradição cultural 

movimenta a região com o seu Festival do Açaí. 

Com relação à Saúde, a taxa de mortalidade infantil media no município é de 

15,61 óbitos para 1.000 nascidos vivos; as internações devido a diarreias são de 0.2 

para cada 1.000 habitantes. Com esses dados, o município classifica-se, 

respectivamente, na 9ª e 17ª posições dentre os demais 22 municípios do estado 

(BRASIL, 2019a).  

Feijó possui área territorial de 27.975,426 km², apresenta 9,3% de domicílios 

com rede de esgoto sanitário adequada, 44,7% de domicílios urbanos, dos quais 2,1% 

em vias públicas com urbanização e arborização adequadas (BRASIL, 2019a).  

A educação no município apresentou taxas de escolarização de alunos de seis 

a 14 anos de idade, relativas a 2010, de 82,9%; o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), referente a alunos dos anos iniciais e finais da rede pública 

de ensino foi de 5,5 e 4,8 respectivamente (BRASIL, 2019a).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

No município de Feijó o sistema municipal de saúde é composto por cinco 

Postos de Saúde, oito Unidades de Saúde da Família, um Hospital Geral, um Centro 

de Saúde e duas Academias de saúde. No que se refere ao modelo de atenção 

primária, pode-se dizer que é predominantemente voltado à Assistência Básica à 

Saúde (ABS). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) conta com oito equipes de Estratégia Saúde 

da Família (ESF) em oito unidades, totalizando cobertura de 86,26% da população 

local. A unidade hospitalar se caracteriza como ponto de Atenção à Saúde 
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Secundária. As unidades de saúde que se caracterizam como pontos de Atenção à 

Saúde realizam serviços de ultrassonografia, eletrocardiograma e oftalmologista, e 

prioritariamente são realizados no Centro de Saúde municipal. Como sistemas de 

apoio à saúde da população, o município conta com o serviço de farmácia, um Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF) e com academias de saúde. Porém não possui 

um centro de diagnóstico terapêutico. No sistema de apoio logístico, o sistema 

municipal de saúde conta com uma ambulância. A regulação do cartão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é feita pela unidade hospitalar, porém não possui prontuário 

digital implantado. 

 
1.3 Aspectos da comunidade do bairro Geni Nunes 

 
A comunidade assistida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Luiz de 

Souza é extremamente carente; um total de 2.457 usuários são adscritos à referida 

UBS. Na região não há saneamento básico e nem coleta de lixo regular e, por serem 

de extrema pobreza, a maior parte da população recebe ajuda financeira oriunda do 

setor governamental. O Quadro 1 apresenta dados relativos a idade e sexo da 

população assistida pela UBS Dr. José Luiz de Souza. 

 

Quadro 1 – População assistida na Unidade Básica de Saúde Dr. José Luiz de 

Souza, distribuída por sexo e grupos de idade, município de Feijó, estado do 

Acre. 

Fonte: Elaborado pela Autora.  

 

No que se refere aos aspectos epidemiológicos, o Quadro 2 apresenta os 

seguintes dados: 

Faixa etária / Idade Sexo masculino Sexo feminino Total 

< 1 10   8  18 

1-4 22 33  55 

5-14 80 130 210 

15-19 50  75 125 

20-29 55  58 113 

30-39 60  90 150 

40-49 60  63 123 

50-59 42  45   87 

60-69 59  39   98 

70-79 36  30   66 

≥ 80 20  12   32 

 Total                494  583              1.077 



11 
 

  

Quadro 2 – Aspectos epidemiológicos: população assistida na Unidade Básica 

de Saúde Dr. José Luiz de Souza. Município de Feijó, Acre. 2018. 

Condição de Saúde 2018 Quantitativo (nº) 

Gestantes 15 

Hipertensos 227 

Diabéticos 27 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 6 

Pessoas que tiveram AVC 10 

Pessoas que tiveram infarto 2 

Pessoas com doença cardíaca 7 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 6 

Pessoas com hanseníase 0 

Pessoas com tuberculose 1 

Pessoas com câncer 0 

Pessoas com sofrimento mental 30 

Acamados 10 

Fumantes 50 

Pessoas que fazem uso de álcool 18 

Usuários de drogas 52 

Fonte: registros da equipe de saúde. 2018. 
 

No ano de 2018, as principais causas de óbitos na comunidade foram: doenças 

cardiovasculares, acidentes automobilísticos, causas violentas e complicações de 

doenças respiratórias crônicas. No que se refere às causas de internações, a 

agudização de quadros crônicos hipertensivos e diabéticos foi o fator responsável pela 

maior parte das ocorrências de hospitalizações, além de doenças diarreicas em 

crianças e parto. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. José Luiz de Souza 

 

A Unidade Básica de Saúde Dr. José Luiz de Souza é uma unidade de saúde 

nova, bem conservada e estruturada, e está situada na rua principal do bairro Geni 

Nunes, município de Feijó, estado do Acre, em uma área que recebe pacientes, tanto 

do bairro quanto do seringal localizado na região. 

O espaço físico da UBS destinado à recepção é considerado adequado. Porém, 

durante o horário da manhã, que é o horário de pico devido ao grande número de 

usuários que esperam para agendamentos de consultas no período da tarde, observa-
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se certo tumulto na Unidade. Não existe espaço nem cadeiras para todos se 

acomodarem, e muitos têm que aguardar o atendimento em pé.  

A UBS dispõe de equipamentos necessários para o trabalho da equipe de 

saúde, porém alguns equipamentos não estão disponíveis para pequenos 

procedimentos, como, por exemplo, um nebulizador. Contudo, a população tem muito 

apreço pela Unidade e pelos profissionais que lá atuam. 

 

1.5 A Estratégia Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde Dr. José Luiz de 

Souza 

 

A ESF está composta por uma médica, uma enfermeira, duas técnicas de 

enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde (ACS), uma odontóloga, um 

auxiliar de saúde bucal, duas recepcionistas, um bolsista, duas serventes, uma equipe 

do NASF com um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico. 

São realizadas reuniões periódicas para planejamento das ações da ESF a 

serem ofertadas aos usuários, e avaliação periódica sobre ou resultados obtidos no 

funcionamento da UBS para atendimento às necessidades da população adscrita. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Estratégia Saúde da Família Dr. 

José Luiz de Souza 

 

A UBS Dr. José Luís Souza, funciona das 7 horas às 17 horas; muitos pacientes 

aguardam desde 4 horas da manhã para conseguirem marcar uma consulta na parte 

da manhã, e os que não conseguem já ficam aguardando para que a partir das 9 horas 

consigam agendamento para as consultas do horário da tarde. Para a organização 

dessa rotina é necessário contar com o apoio dos agentes comunitários de saúde 

(ACS) e de uma recepcionista que fica responsável pelos agendamentos e arquivos, 

sempre com o apoio de um técnico de enfermagem ou o enfermeiro presente na 

unidade. 

 

1.7 O dia a dia da Estratégia Saúde da Família Dr. José Luiz de Souza 

 

Em relação às atividades de rotina na UBS Dr. José Luiz de Souza, no que se 

refere ao acolhimento, os usuários são recebidos da melhor forma possível. A ESF 
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atua sempre tentando atender e suprir as necessidades e demandas dos usuários. O 

tempo de trabalho da equipe de saúde é ocupado quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento da demanda espontânea e com o atendimento de alguns 

programas como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, e ações de saúde, como por 

exemplo, assistência a grupos de hipertensos e diabéticos, atividades de educação 

em saúde na escola da comunidade e palestras na própria Unidade. 

As visitas domiciliares são realizadas uma vez por semana, quando cada ACS 

acompanha o médico na realização do atendimento. 

O planejamento e avaliação das ações a serem ofertadas para a população são 

realizados quinzenalmente, durante as reuniões da equipe de saúde. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 

Pelo o método da Estimativa Rápida (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018), para 

identificação dos principais problemas de saúde na área de abrangência da UBS Dr. 

José Luiz de Souza, os problemas passíveis de intervenção foram identificados 

durante o diagnóstico situacional e se referem a: 

• Uso de substâncias psicoativas; 

• Tabagismo; 

• Elevada ocorrência de viroses por influenza; 

• Gastroenterite; 

• Infecções sexualmente transmissíveis; 

• Elevado número de usuários com transtorno depressivo; 

• Ocorrências de leishmaniose. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

A partir do diagnóstico situacional, realizado pela equipe de saúde, foram 

identificados os principais problemas de saúde na comunidade Geni Nunes, município 

de Feijó, estado do Acre, assistida pela UBS Dr. José Luiz de Souza. Conforme matriz 

de classificação e priorização de problemas (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018), 
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esses problemas foram selecionados de acordo com os critérios de importância, 

urgência, capacidade de enfrentamento e seleção de priorização (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico situacional da comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde Dr. 

José Luiz de Souza, município de Feijó, estado de Acre. 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Elevada incidência de 
gripe(influenza) 

Alta 07 Parcial 1 

Gastroenterite Alta 05 Parcial 2 

Elevado número de usuários 
com transtorno depressivo 

Alta 05 Parcial 3 

Uso de substância psicoativa Alta 04 Parcial 4 

Tabagismo Média 03 Parcial 5 

Infecções sexualmente 
transmissíveis 

Média 03 Parcial 6 

Ocorrência de leishmaniose Média 03 Parcial 7 

Fonte: Dados registrados pela Estratégia Saúde da Família. Unidade Básica de Saúde Dr. José Luiz 
de Souza, 2019. 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens. 
 
 

Analisando o Quadro 3 acima podemos verificar que, no âmbito da UBS Dr. 

José Luiz de Souza, o problema que atinge a população adscrita priorizado para ser 

enfrentado foi a “elevada incidência de gripe(influenza)”. Como o próprio quadro 

indica, esse problema foi selecionado como de alta importância e grau 7, o mais alto 

na escala de urgência; e de priorização 1, também o grau mais alto para esse item. 

Esse mesmo problema foi também considerado como de capacidade parcial de 

enfrentamento, já que há determinantes de sua causa que fogem à alçada unicamente 

da ESF, sendo de resolução multissetorial, como pode ser observado no desenho das 

operações, itens recursos necessários e recursos críticos, do Plano de Intervenção.  

Essas questões indicam a necessidade de se desenvolver ações educativas 

que permitam a superação da deficiência de conhecimentos sobre a prevenção e 

controle da ocorrência de viroses por influenza, a partir da atuação conjunta entre 

população adscrita, equipe multidisciplinar de saúde e gestão da UBS, bem como 

parcerias com órgãos municipais das áreas administrativa e de educação, que 
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possibilite o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento do problema priorizado 

junto à população do bairro Geni Nunes, município de Feijó, estado do Acre. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019b, p. 6): 

  

A Influenza é uma Infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada 
transmissibilidade e distribuição global. [...] Na perspectiva da Saúde Pública, 
a influenza é constituída por distintos problemas inter-relacionados, os quais 
demandam abordagens específicas de vigilância e controle, dependentes da 
gravidade das manifestações clínicas e do potencial epidemiológico. 

 

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, no Brasil, a sazonalidade da 

síndrome respiratória aguda grave (SRAG) varia entre as regiões, especialmente em 

regiões de clima temperado durante os meses mais frios. Cabe à rede de atenção e 

assistência, principal ponto de apoio para o acesso da população aos serviços de 

saúde, diante dos agravos causados pelo vírus influenza, a elaboração de protocolos 

e normas para o diagnóstico, tratamento e reabilitação da população; também 

promover e organizar rotinas e atividades nas unidades de saúde, com o objetivo de 

prestar atendimento e assistência a todos os indivíduos que venham a apresentar 

sintomas característicos da SRAG (BRASIL, 2019c). 

Embora a gripe seja uma das viroses mais comuns em nosso meio, ainda 

demanda altos custos dos sistemas de saúde. Na UBS Dr. José Luiz de Souza 

representa um dos principais motivos para consultas de demanda espontânea, O que 

acaba por sobrecarregar a agenda de atendimento, impedindo, por vezes, que 

usuários com quadros de saúde mais graves possam ser assistidos. 

Por outro lado, percebe-se no cotidiano assistencial da UBS um 

desconhecimento da população sobre sinais, sintomas, prevenção e manejo da gripe. 

Ao propor ações educativas para reduzir a incidência de gripe por influenza na 

comunidade adscrita à UBS Dr. José Luiz de Souza, possibilita-se que a população 

se torne mais informada, como sobre os agravos da SRAG, contribuindo para maior 

prevenção da doença dentre a população assistida, reduzindo, assim, a procura por 

atendimento médico em casos de ocorrência de gripe leve. 

Dessa forma, o Plano de Intervenção aqui proposto buscará também 

estabelecer uma parceria junto à Secretaria Municipal de Saúde, visando o aporte de 

insumos para que se consiga maior cobertura vacinal na área de abrangência da UBS 

Dr. José Luiz de Souza.  

3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar Plano de Intervenção visando reduzir a incidência de gripe por 

influenza na comunidade adscrita à UBS Dr. José Luiz de Souza, no município de 

Feijó, estado do Acre. 

. 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Propor ações e estratégias que contribuam para melhorar a cobertura vacinal 

contra influenza na comunidade; 

• Desenvolver ações que contribuam para o estabelecimento de hábitos de 

prevenção de doenças e valorização da saúde, visando menor propagação da 

gripe dentre a população assistida pela ESF na UBS Dr. José Luiz de Souza; 

• Propor ações educativas com o objetivo de aumentar o conhecimento da 

população sobre sinais, sintomas, controle e prevenção da gripe por influenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
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As intervenções aqui propostas serão realizadas na UBS Dr. José Luiz de 

Souza, município de Feijó, estado do Acre. 

O público-alvo das intervenções será composto por toda a comunidade adscrita 

à referida UBS. 

Para elaboração do presente estudo utilizou-se o método de Planejamento 

Estratégico Situacional, conforme módulo de estudos Unidade 1 Seção 3 (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018), bem como orientações contidas nos textos da Unidade 1 

Seções 1, 2 e 3 do módulo Iniciação à Metodologia (CORRÊA; VACONCELOS; 

SOUZA, 2018).  

Para a fundamentação teórica sobre o tema, realizou-se uma revisão narrativa 

de literatura, a partir das bases de dados vinculadas à Biblioteca Virtual de Saúde – 

BVS, utilizando-se os descritores em ciências da saúde (DeCS): influenza humana, 

prevenção e controle, vacinas, educação em saúde, higiene das mãos 

(DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 2020). Tal revisão foi realizada visando 

maior conhecimento e aporte teórico para a composição deste estudo e também para 

a proposição no Plano de Intervenção ora apresentado. 

Visando a identificação e resolução dos problemas da comunidade, a coleta de 

dados foi realizada a partir da análise de prontuários familiares e individuais, 

anotações da equipe de saúde, dados do Sistema de Informações em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB), bem como dados disponibilizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde do município de Feijó. 

No sentido de proporcionar à população adscrita conhecimentos sobre controle 

e prevenção da gripe por contaminação pelo vírus influenza, evidenciou-se a 

necessidade da realização do Plano de Intervenção na área de abrangência da UBS 

Dr. José Luiz de Souza. A partir dos dados coletados, a ESF propõe ações educativas, 

a serem implementadas junto à comunidade do bairro Geni Nunes. 

A elaboração do referido Plano fundamentou-se na Estimativa Rápida Unidade 

2 Seção 1 (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018), pela qual foram identificados e 

analisados os principais problemas locais de saúde. Definidos os problemas, foi 

possível descrever o problema priorizado – elevada incidência de gripe(influenza) – 

assim como os nós críticos que podem interferir na resolução desse problema. 

Espera-se, pela implementação do Plano de Intervenção, que a ESF da UBS 

Dr. José Luiz de Souza atue de forma efetiva no sentido de proporcionar à população 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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adscrita condições de participação interativa em ações educativas, com o objetivo de 

modificar de forma eficaz suas condições de saúde. Especialmente no que se refere 

ao combate e prevenção da incidência de gripe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 



20 

 
 

  

A influenza, denominada popularmente de gripe, é uma síndrome respiratória 

aguda grave (SRAG), e se refere a uma infecção viral aguda do sistema respiratório, 

afeta indivíduos de todas as faixas etárias, e tem como principal complicação a 

ocorrência de pneumonias. Tais doenças são importantes causas de internações 

hospitalares, bem como de mortalidade, sobretudo nos extremos de idade (FORLEO-

NETO et al., 2003).  

O vírus Influenza pertencente à família dos Orthomyxoviridae1. São vírus de 

RNA que se subdividem em três tipos antigênicos: A, B e C. Especialmente os vírus 

da influenza A e B, que possuem vários subtipos, apresentam elevado índice 

mutacional conferindo, assim, maior risco de ocasionar epidemias ou pandemias, 

como a ocorrida no Brasil em 2009, pelo vírus H1N1, embora esse continue tendo 

relevância pandêmica em todo o mundo até os dias atuais (OLIVEIRA; IGUTI, 2010). 

 

5.1 Influenza: contexto epidemiológico 

 

Em termos epidemiológicos, uma das grandes preocupações em relação à 

influenza está na sua alta capacidade de mutação, que ocorre sazonalmente, 

causando grande impacto na morbimortalidade devido a sua rápida disseminação, 

com efeitos severos para a sociedade (BRASIL, 2019c). 

Para Costa e Merchan-Hamann (2016, p. 11), “[...] a influenza ou gripe é 

considerada a infecção que mais causou doenças e mortes até a atualidade”, devido 

a sua grande capacidade de transmissão global e letalidade. E de acordo com dados 

levantados pela Secretaria da Vigilância em Saúde durante o monitoramento da 

Semana Epidemiológica 26 de 2019, que corresponde ao período de dezembro de 

2018 a junho de 2019, em um total de 15.466 amostras processadas, 19,4% 

apresentaram resultados positivos para contaminação por vírus respiratórios, com 

                                            
1 Ortomixiviridae: são vírus RNA de hélice única, que se subdividem em três tipos antigenicamente 

distintos: A, B e C. Os tipos A, responsáveis pela ocorrência da maioria das epidemias de gripe, são 
mais suscetíveis a variações antigênicas, razão pela qual, periodicamente, suas variantes sofrem 
alterações na estrutura genômica, contribuindo para a existência de diversos subtipos. São 
classificados de acordo com os tipos de proteínas que se localizam em sua superfície, chamadas de 
hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). A proteína H está associada à infecção das células do trato 
respiratório superior, [...] Nos vírus influenza A humanos, já foram caracterizados três subtipos de 
hemaglutinina imunologicamente distintos (H1, H2 e H3) e duas neuraminidases (N1 e N2). 
Sinonímia: Influenza Pandêmica A(H1N1)2009 pandêmica, influenza suína, Gripe pandêmica, 
influenza humana pandêmica (BRASIL, 2010, p. 17-18). Disponível em: 

   <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf>. 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
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predomínio para o influenza A(H1N1), e notificação de 23,4% de 2.231 óbitos por 

SRAG registrados (BRASIL, 2019d).  

No entender de Forleo-Neto et al. (2003, p. 268),  

 

Os vírus influenza são únicos na habilidade de causar epidemias anuais 
recorrentes e menos frequentemente pandemias, atingindo quase todas as 
faixas etárias num curto espaço de tempo. Isto é possível devido à sua alta 
variabilidade e capacidade de adaptação (FORLEO-NETO et al., 2003, p. 
268). 

 

De acordo com o Protocolo de Tratamento de Influenza 2017, algumas pessoas 

correm maior risco de desenvolver complicações em relação à influenza, como é o 

caso de pessoas com alguma comorbidade, idosos, gestantes e crianças (BRASIL, 

2018). 

Regularmente a doença inicia-se com quadro de febre alta – superior à 38º C 

–, mialgia, dor de garganta, cefaleia e tosse seca. Segundo a literatura consultada, a 

febre é descrita como o sintoma de maior relevância e dura aproximadamente três 

dias. Com a progressão da doença os sintomas respiratórios se tornam mais 

evidentes, aproximadamente três a quatro dias após o desaparecimento do quadro 

febril. Trata-se de uma doença de grande incidência em todo o mundo, sendo que um 

mesmo indivíduo pode adquirir influenza diversas vezes ao longo da vida (BRASIL, 

2019b, 2019c). 

Estudo epidemiológico de Petrova e Russell (2017) aponta que, de 5 a 15% da 

população global é infectada pela influenza sazonal anualmente; e estima-se que a 

cada três ou cinco anos surgem novas variantes antigênicas do vírus, sendo que essa 

mutação é mais frequente em relação ao vírus A(H3N2) do que em relação ao vírus 

A(H1N1) e vírus B, mas não por isso menos impactante para a saúde das populações 

mundiais. Os autores apontam também que mesmo após décadas de vigilância e 

intervenções farmacêuticas o vírus da influenza ainda é capaz de gerar epidemias 

recorrentes em todo o mundo, necessitando, portanto, ser questão que faça, 

obrigatoriamente, parte de ações periódicas das políticas de saúde pública. 

 

 

 

5.2 Influenza: impactos na saúde pública 
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Sob o aspecto da saúde pública a doença possui grande potencial pandêmico, 

já que se trata de uma doença com elevada transmissibilidade. E devido a seu caráter 

epidemiológico decorrente de diversos problemas correlacionados, como da 

gravidade de diversas manifestações clínicas, a influenza necessita ser abordada de 

forma precisa pelos sistemas de vigilância e controle da saúde (BRASIL, 2019b). 

Nesse sentido, a Secretaria de Vigilância em Saúde pontua que: 

 

O vírus influenza é capaz de provocar epidemias recorrentes e pode evoluir 
causando pandemias [...] A magnitude e o impacto da doença irão depender 
primariamente da virulência e do grau de transmissibilidade do vírus, além 
das medidas de intervenção preventivas, e da eficácia dos tratamentos 
(BRASIL, 2019b, p. 6). 

 

Uma característica do vírus influenza, que possui grande impacto na elevada 

incidência da doença ao longo dos anos, é a apresentação de variações antigênicas. 

Assim, ao mudar sua estrutura genética, o vírus consegue infectar indivíduos já 

vacinados anteriormente, exigindo manejo vacinal das populações de forma 

recorrente, geralmente por períodos anuais.  

No Brasil verifica-se um padrão de sazonalidade da influenza que difere de 

acordo com as regiões do país. Tal padrão é mais marcante nas regiões com estações 

climáticas definidas, ocorrendo com mais frequência em locais de clima temperado 

nos meses mais frios, ou no período chuvoso naqueles locais de clima tropical. A 

influenza sazonal pode apresentar surtos anuais de gravidade, magnitude e extensão 

variáveis.  Em muitos casos pode ser confundida com outras viroses respiratórias, 

exigindo exames laboratoriais específicos para confirmação diagnóstica (BRASIL, 

2016).  

 

5.3 Prevenção e controle da influenza 

 

Para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a vigilância, prevenção 

e controle da influenza, “[...] em termos práticos, envolve três aspectos: a população, 

a rede de serviços de atenção à saúde e a autoridade de saúde pública” (MINAS 

GERAIS, 2016, p. 10). Considera de fundamental importância a atuação da rede de 

serviços para a identificação e notificação de eventos de saúde, o que depende de um 

sistema de organização, de capacitação dos profissionais e infraestrutura eficientes 

das redes de serviços locais. Nesse contexto, a vigilância se constitui importante 
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ferramenta para alocação de recursos e de avaliação dos sistemas de saúde (MINAS 

GERAIS, 2016). 

No entender de Vasconcelos e Frias (2017), para que a prevenção e controle 

da SRAG alcance graus de eficiência, é necessário agregar decisões políticas, ações 

para desenvolvimento de programas de saúde no âmbito local, assim como “[...] os 

esforços individuais e coletivos dos profissionais inseridos na estratégia [que] são 

imprescindíveis para manter estruturas de funcionamento, mesmo diante das 

adversidades” (VASCONCELOS; FRIAS, 2017, p. 272). 

Em estudo observacional realizado por Lopes et al. (2018), com o objetivo de 

investigar a eficácia da vacinação anti-influenza diante de modificações fisiológicas 

que fragilizam o organismo de pessoas idosas, dados apontam que a vacinação contra 

influenza tem conseguido, ao longo dos anos, reduzir a incidência da doença entre 

idosos, sobretudo os institucionalizados. Os dados apontam que a prevalência de 

vacinação anti-influenza foi de 78,60%, sendo que a hospitalização por problemas 

respiratórios ocorreu em 11,3% dos imunizados. O que levou os autores a concluírem 

que mesmo entre idosos institucionalizados a prevalência de vacinação anti-influenza 

é ainda baixa, refletindo assim, maior risco de infecção, o que, consequentemente, 

acarreta maior morbimortalidade associada a essa população. 

A estratégia de vacinação anual, que passou a ser oferecida pelo Ministério da 

Saúde a partir de 1999, inicialmente era oferecida a pessoas de 65 anos de idade e 

no ano seguinte se estendeu para pessoas a partir do 60 anos, incluindo 

posteriormente outros grupos de pessoas como grupos de risco (BRASIL, 2019c).  

Daufenbach et al. (2014) desenvolveram estudos sobre a imunização da 

população idosa brasileira contra a influenza, abrangendo comparativamente dois 

períodos, anterior e posterior ao início das campanhas de vacinação – 1992 a 1998 / 

1999 a 2006. Os dados estatísticos desse estudo apontaram impactos positivos a 

partir do início da vacinação dessa faixa da população, indicando uma redução 

significativa no número de internações por causas relacionadas à influenza naquele 

período. 

Sobre a imunização como medida de prevenção e controle, O Guia de 

Vigilância em Saúde, documento normativo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019c, 

p. 20), indica que a vacinação, “Pode ser administrada antes da exposição ao vírus e 

é capaz de promover imunidade efetiva e segura durante o período de circulação 

sazonal do vírus”. 
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De acordo com estudo realizado por Grohskopf et al. (2018) a vacinação anual 

contra influenza é recomendada para indivíduos com idade superior a seis meses, 

sendo considerada a primeira linha de prevenção e controle da doença em todo o 

mundo.  

Pelos apontamentos teóricos aqui apresentados, bem como pelo diagnóstico 

situacional realizado pela equipe ESF da UBS Dr. José Luiz de Souza, justifica-se o 

objetivo proposto, a apresentação de um plano de intervenção a ser desenvolvido, 

visando reduzir a incidência de gripe por influenza na comunidade adscrita. 

Diante do problema considerado prioritário, elevada incidência de 

gripe(influenza), para o qual se propõe ações e estratégias educativas para propiciar 

o conhecimento da população sobre o combate a doenças e valorização da saúde, 

em especial sobre a importância da cobertura vacinal para controle e prevenção da 

gripe, espera-se poder contribuir significativamente para a menor propagação da 

SRAG na comunidade, e consequente melhoria da saúde e qualidade de vida da 

população assistida. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Esta proposta de intervenção refere-se ao problema selecionado “elevada 

incidência de gripe(influenza)”, para o qual se registra uma descrição, a explicação e 

a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O vírus da gripe – Influenza – tem alto grau de transmissibilidade e propaga-se 

de modo rápido, acarretando altas taxas de hospitalização e podendo ocorrer 

epidemias por influenza. Idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças 

crônicas, como diabete e hipertensão, são mais vulneráveis ao vírus. Periodicamente 

a influenza sofre alterações em sua estrutura, contribuindo para que surjam diversos 

subtipos. 

A transmissão direta da influenza que ocorre de pessoa para pessoa é a forma 

mais comum. O contágio se dá pela inalação de gotículas respiratórias expelidas pela 

pessoa infectada, ou por meio do contato com as secreções dos contaminados. As 

mãos também são veículos transmissores, pela introdução de partículas virais nas 

mucosas nasal, oral e dos olhos (BRASIL, 2019c). 

É nesse sentido que se considera de suma importância a intervenção da equipe 

de ESF da UBS Dr. José Luiz de Souza na prevenção e controle da doença, a partir 

de ações  educativas visando aumentar o conhecimento da população sobre os 

agravos da influenza para a saúde, e meios de controle e prevenção, bem como de 

ações e estratégias que contribuam para melhorar a cobertura vacinal junto à 

população assistida. 

A descrição do problema selecionado pode também ser compreendida a partir 

dos dados apresentados a seguir no Quadro 4. 

 

 

 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 4 – Descritores para o problema priorizado no âmbito da Unidade Básica 

de Saúde Dr. José Luiz de Souza. Município de Feijó, estado do Acre.  

Descritores Valores Fontes 

Casos de gripe por influenza em  2019 78 Dados da equipe da ESF 

Número de usuários que procuraram por 
vacinas e não foram atendidos 

119 
Prontuários: registros da equipe médica 
e de enfermagem 

Usuários que foram internados em 
decorrência de complicações do quadro de 
infecção por influenza 

14 SISAB 

Fonte: registros da equipe de saúde. 2019. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A gripe é uma infecção aguda grave do sistema respiratória provocada pelo 

vírus influenza, com grande potencial de transmissão. Inicia-se com febre, dor no 

corpo e tosse seca, tem evolução por tempo limitado, durando de um a quatro dias, e 

pode se apresentar de forma grave. O SUS, através das disponibiliza periodicamente 

de forma gratuita a vacinação da população contra os tipos A e B do vírus. Entretanto, 

em muitos municípios, frequentemente o número de doses disponibilizadas para 

imunização não é suficiente para a demanda existente.  

Embora seja um problema descrito como sazonal, em aproximadamente cinco 

meses do ano a demanda espontânea da UBS Dr. José Luiz de Souza é 

sobrecarregada por usuários com sintomas gripais, sendo que alguns desses evoluem 

para casos mais graves que requerem hospitalização. De acordo com a equipe de 

enfermagem local, somente no ano de 2019 foram registradas 78 consultas médicas 

por influenza entre a população adiscrita; e 119 usuários procuraram por vacinas e 

não foram atendidos por falta de insumos. Há ainda o fato de que a população 

desconhece ou não adere a hábitos de higiene básicos, como lavagem das mãos e 

higienização adequada de alimentos, dentre outros, que são essenciais para a 

prevenção da contaminação pela influenza, como também de doenças diversas, de 

forma geral. 
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Destacam-se como nós críticos que podem dificultar a implementação deste 

Plano de Intervenção, as seguintes ocorrências: 

• Número insuficiente de vacinas contra influenza; 

• Hábitos de higiene inadequados; 

• Desconhecimento da população sobre formas de prevenção e controle da 

incidência de gripe. 

Estes nós críticos se constituem no eixo em torno do qual serão desenvolvidas 

ações e estratégias que visam a resolução do problema priorizado, no âmbito da UBS 

Dr. José Luiz de Souza. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Nos Quadros 5, 6 e 7 seguintes apresentam-se o desenho das operações e 

respectivos projetos, que descrevem as ações estratégicas, recursos necessários, 

resultados esperados, prazos e sistema de avaliação dessas operações, como 

também os envolvidos e responsáveis pela implementação do Plano de Intervenção.  
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “elevada 

incidência de gripe(influenza)”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Dr. José Luiz de Souza, município de Feijó, estado de Acre. 

Nó crítico 1 Número insuficiente de vacinas contra influenza 

Operação  
Solicitar junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) maior aporte de 
vacinas contra influenza, para controle da alta incidência de gripe entre 
a população assistida pela ESF Dr. José Luiz de Souza 

Projeto Fortalecendo parcerias 

Resultados esperados 
Obter um acréscimo de no mínimo 30% no número de doses vacinais 
contra influenza para atender à população adscrita à UBS Dr. José Luiz 
de Souza 

Produtos esperados 
Interação entre os gestores e a equipe de saúde da UBS Dr. José Luiz 
de Souza e os responsáveis pela SMS, para realização de reuniões 
para solucionar a escassez de doses vacinais contra influenza 

Recursos necessários 

Estrutural: apresentação de dados epidemiológicos para embasar a 
solicitação; 

Cognitivo: conhecimento sobre o problema e apresentação de 
evidências; 

Político: adesão da equipe da SMS para eliminação do nó crítico e 
resolução do problema priorizado. 

 Recursos críticos Político: adesão da equipe da SMS 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde: favorável 

Ações estratégicas 
Agendar com antecedência reunião, e organizar planilhas para a 
apresentação de dados epidemiológicos que comprovem a 
necessidade do aumento de insumos 

Prazo 30 dias para agendamento 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médica proponente 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Mensalmente, durante os cinco meses de ocorrência do surto de gripe, 
serão enviados à SMS dados sobre a procura por vacinas, imunizações 
realizadas, cobertura vacinal e número de consultas/atendimentos por 
gripe; 

Após seis meses de implementação do projeto, realizar reunião com 
equipe de saúde da UBS e SMS para analisar os dados 
retrospectivamente e propor novas ações ou manutenção das ações 
propostas. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 2020. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “elevada 

incidência de gripe(influenza)”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Dr. José Luiz de Souza, município de Feijó, estado de Acre. 

Nó crítico 2 Hábitos de higiene inadequados 

Operação   

Estruturar ações educativas para levar à população assistida pela UBS 
Dr. José Luiz de Souza maior conhecimento sobre os agravos da 
incidência de influenza na comunidade, bem como formas de prevenção 
e controle da doença 

Projeto Me cuidando e prevenindo contra a gripe 

Resultados esperados Envolver no mínimo 50% da população nas ações educativas propostas 

Produtos esperados 

Realização mensal de: Oficinas de higienização de alimentos; Oficinas 
de higiene nas escolas da comunidade; distribuição de folhetos 
explicativos para envolvimento da população infantil, juvenil e adultos, 
em geral.  

Recursos necessários 

Estrutural: profissional responsável pela realização das ações 
educativa; disponibilidade de espaço adequado para realização das 
atividades;  

Cognitivo: conhecimento sobre o tema a ser desenvolvido durante as 
ações educativas; 

Financeiro: disponibilidade de recursos para organização e realização 
das oficinas e palestras; 

Político: envolvimento dos responsáveis pela realização das ações; 
mobilização social 

Recursos críticos 
Financeiro: recursos para organização e realização das oficinas e 
confecção de folhetos 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde: favorável 

Ações estratégicas 
Solicitar apoio da SMS na compra de materiais para exposição prática 
sobre hábitos de higiene nas escolas da comunidade 

Prazo Mensalmente, entre julho e dezembro de 2019 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Equipe multidisciplinar da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

O monitoramento e avaliação das ações propostas serão realizadas 
durante e após a realização das atividades; verificar, e aferir por meio 
de lista de presença a adesão da população às ações educativas.  

Fonte: Elaborado pela Autora. 2020. 
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “elevada 

incidência de gripe(influenza)”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Dr. José Luiz de Souza, município de Feijó, estado de Acre. 

Nó crítico 3 
Desconhecimento da população sobre formas de prevenção e controle 

da incidência de gripe 

Operação  
Estruturar ações educativas envolvendo a população da comunidade 

assistida pela UBS Dr. José Luiz de Souza 

Projeto Conhecendo a influenza  

Resultados esperados Envolver no mínimo 50% da população nas ações educativas 

Produtos esperados 
Realização de palestras mensais sobre os agravos da incidência de 

influenza, bem como formas de prevenção e controle da doença 

Recursos necessários 

Estrutural: profissional responsável pela realização das ações 

educativa; disponibilidade de espaço adequado para realização das 

atividades;  

Cognitivo: conhecimento sobre o tema a ser desenvolvido durante as 

ações educativas; 

Financeiro: disponibilidade de recursos para organização e realização 
das oficinas e palestras; 

Político: envolvimento dos responsáveis pela realização das ações; 

mobilização social  

Recursos críticos 
Financeiro: recursos para produção de cartazes para realização das 

palestras 

Controle dos recursos 

críticos 
Secretaria Municipal de Saúde: favorável 

Ações estratégicas 
Solicitar apoio dos responsáveis pela SMS, na compra de materiais e 

produção de cartazes a serem utilizados nas palestras 

Prazo Mensalmente, entre julho e dezembro de 2019 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Equipe multidisciplinar da ESF 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

O monitoramento e avaliação das ações propostas serão realizadas 

durante e após a realização das atividades; verificar, e aferir por meio 

de lista de presença a adesão da população às ações educativas.  

Fonte: Elaborado pela Autora. 2020. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que o controle da influenza entre a população da comunidade 

assistida pela ESF Dr. José Luiz de Souza, é extremamente prejudicado pela baixa 

cobertura vacinal, pelo desconhecimento por parte da população sobre a importância 

de se prevenir contra a doença, como também devido à falta de hábitos adequados 

de higiene ou de cuidados com a saúde. 

O desconhecimento da população sobre as consequências da doença, 

especialmente para a população de risco maior, como idosos, crianças, gestantes e 

pessoas portadoras de comorbidades, como diabetes, pneumopatias, problemas 

cardiovasculares entre outras, é um dos agravantes para o baixo interesse que, muitas 

vezes, ocorre na atenção e busca pela imunização. Desconhecer os efeitos da 

influenza na saúde humana acarreta atitudes inadequadas de cuidados para se evitar 

o contágio, que é intensificado devido à alta transmissibilidade do vírus influenza. A 

informação e incentivo sobre a necessidade de se manter hábitos saudáveis e de 

higiene, pode impactar significativamente no combate à gripe decorrente da influenza. 

A assistência a ser prestada a uma população pela atuação da ESF, pautada 

no estabelecimento de metas e estratégias de ação, é imprescindível para o alcance 

da prevenção e controle de doenças. Porém, não é possível prestar assistência 

adequada em serviços de saúde sem que as condições básicas estejam disponíveis 

ou possam ser efetivadas. No caso da comunidade do bairro Geni Nunes, município 

de Feijó, estado do Acre, um dos fatores que prejudica a cobertura vacinal contra a 

influenza se refere à escassez de insumos, o que produz taxas de cobertura bem 

abaixo do ideal, gerando, por consequência, pouca eficácia dos programas de 

vacinação contra a influenza sazonal. 

 Dessa forma, considera-se de grande importância o desenvolvimento de ações 

de intervenção sobre a incidência da influenza entre a população, no âmbito da UBS 

Dr. José Luiz de Souza, pela implementação do Plano de Intervenção proposto. Que 

objetiva, não apenas o combate à doença, mas, especialmente, pela realização de 

ações educativas, a ampliação de conhecimentos sobre os agravos dela decorrentes, 

bem como sobre formas de controle e prevenção, possibilitando junto a toda 

comunidade do bairro Geni Nunes, mais saúde e a consequente qualidade de vida. 
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