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RESUMO 

O conhecimento do território de atuação e problemas enfrentados pela população é 
fundamental para os profissionais de saúde e a abordagem a um tema especifico faz-
se necessário à medida que eles causam agravos na saúde da população. Esse 
projeto de intervenção tem como embasamento o fato que o saneamento básico é um 
fator crucial para a preservação da saúde das pessoas e que muitas enfermidades 
poderiam ser evitadas se toda a população tivesse acesso a água potável, meios 
apropriados para excreção dos dejetos, esgotamento sanitário, coleta de lixo e outros. 
O objetivo é elaborar um projeto de intervenção para o aumento do nível de 
conhecimento sobre as principais doenças relacionadas a falta de saneamento básico: 
água tratada, presentes na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Bento 
Marques, da Unidade Básica de Saúde de 24 de abril em Tarauacá/Acre. A pesquisa 
se deu por meio de Planejamento Estratégico Situacional para verificar os principais 
problemas enfrentados pelos usuários da comunidade assistida. O difícil acesso a 
água potável, descaso com a processos de purificação da água, a não utilização de 
hipoclorito de sódio e a falta de informação sobre as doenças causadas pela ausência 
dos serviços de saneamento básico foram os principais nós críticos identificados na 
pesquisa. Para subsidiar a realização do Projeto de Intervenção foi feita uma pesquisa 
bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde e nos documentos do Ministério da Saúde 
sobre o tema. Espera-se que com a aplicação das atividades propostas, a comunidade 
possa evitar muitas enfermidades e melhorar sua qualidade de vida.  
 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Estratégia de Saúde da Família. Cuidados 
primários.  
 

 



 

  

ABSTRACT 

 
Knowledge of the territory in which they operate and the problems faced by the 
population is fundamental for health professionals and an approach to a specific theme 
is necessary as they cause health problems in the population. This intervention project 
is based on the fact that basic sanitation is a crucial factor for the preservation of 
people's health and that many diseases can be avoided if the entire population includes 
access to prepared water, necessary means for excreting waste, sanitary sewage. , 
garbage collection and others. The objective is to develop an intervention project to 
increase the level of knowledge about the main diseases related to the lack of basic 
sanitation: treated water, present in the coverage area of the Bento Marques Family 
Health Team, of the Basic Health Unit of 24 April in Tarauacá / Acre. A survey took 
place through Situational Strategic Planning to verify the main problems faced by users 
of the assisted community. The difficult access to mineral water, disregard for the water 
purification processes, the non-use of sodium hypochlorite and the lack of information 
on the diseases caused by the lack of basic sanitation services were the main nodes, 
the main criteria were the main criteria defined in research. To support the realization 
of the Intervention Project, a bibliographic search was made in the Virtual Health 
Library and in the Ministry of Health documents on the subject. It is hoped that with the 
application of the proposed activities, the community can avoid many illnesses and 
improve their quality of life.  
 
Keyword: Basic Sanitation. Family Health Strategy. Primary health care 
 



 
 

  

SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO 8 

1.1 Aspectos gerais do município de Tarauacá 8 

1.2 O sistema municipal de saúde  8 

1.3 Aspectos da comunidade  10 

1.4 A Unidade Básica de Saúde 24 de abril 10 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Bento Marques, da Unidade Básica 

de Saúde 24 de abril 

11 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 24 de abril  11 

1.7 O dia a dia da equipe Bento Marques 12 

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

(primeiro passo) 

12 

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

intervenção (segundo passo) 

13 

2 JUSTIFICATIVA 14 

3 OBJETIVOS 15 

3.1 Objetivo geral  15 

3.2 Objetivos específicos 15 

4 METODOLOGIA 16 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  17 

5.1 Atenção Primária à Saúde  17 

5.2 Estratégia Saúde da Família 17 

5.3 Principais doenças relacionadas a falta de saneamento básico: água 

tratada 

18 

5.4 Atuação da Estratégia de Saúde da Família a falta de saneamento 

básico: água tratada 

19 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 22 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 22 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 22 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 23 



 
 

  

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, 

resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto 

passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

23 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28 

REFERÊNCIAS 29 



8 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município Tarauacá 

 

Tarauacá é um município brasileiro situado no estado Acre, região norte do país. É 

uma cidade com 41.976 habitantes, estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano de 2017, o que o coloca como 4º cidade mais populosa do 

estado. Foi fundada em 1 de janeiro de 1907 a partir da Vila Seabra e atualmente 

recebe o nome de Tarauacá (IBGE, 2017). 

 

Faz fronteira com cinco municípios acreanos – Jordão, Feijó, Porto Walter, Cruzeiro 

do Sul e Marechal Thaumaturgo e com o estado do Amazonas. Sua área corresponde 

à 12,29% de todo o território acreano, ficando atrás apenas de Feijó e Sena Madureira 

(IBGE, 2017). Uma curiosidade sobre o município é a concentração das terras 

indígenas, existe 30 aldeias na região, com uma população indígena de 1430 no ano 

de 2010 segundo IBGE. A cidade é banhada pelo Rio Tarauacá que no verão se torna 

a opção de lazer mais procura pelos moradores devidos a extensa área de praias. 

(IBGE, 2020). 

 

O salário médio mensal da população é cerca de 1.9 salários mínimos, que comparado 

aos outros municípios do estado, fica na sexta posição no ranking dos municípios que 

melhor distribuem suas rendas por pessoa. Com relação as pessoas ocupadas 

economicamente o município fica na 13° posição (IBGE, 2017).  

 

A taxa de escolaridade dos jovens de 6 a 14 anos é cerca de 85,6% o que comparado 

aos outros estados fica em 15° lugar entre os municípios do estado. O índice de 

desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais e finais do ensino fundamental 

são respectivamente 5,2 e 4,6 (IBGE, 2017).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município possui 24 pontos de atendimento de responsabilidade municipal, 

distribuídos em atenção primária e secundária. 
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A atenção primária ou básica é responsabilidade do sistema municipal de saúde que 

disponibiliza esse tipo de atendimento para população através das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). No total são 21 equipes atuando no setor, incluindo atendimento 

para indígenas e povos ribeirinhos. A cobertura de acordo com as estatísticas da 

própria prefeitura é de 96,4% em todo o município (BRASIL, 2020a). 

 

Os pontos de atenção à saúde secundários compreendem os procedimentos de 

ambulatoriais e hospitalares de média complexidade. A comunidade conta com os 

serviços do Hospital Dr. Sansão Gomes de gestão estadual que atende clínica básica, 

ambulatório, cirurgia, partos, e atenção à recuperação (17 leitos de observação e 

repouso). A maior parte dos pacientes com esse tipo de necessidade são atendidos 

no próprio município.  

 

Há muito a ser feito na atenção terciária. O Hospital Dr. Sansão Gomes ainda não 

possui muitos equipamentos e profissionais para esse tipo de atendimento. Os 

pacientes com necessidade de tais procedimentos são encaminhados para Rio 

Branco que oferece o suporte, nesses casos.  

 

Os sistemas de apoio são: Diagnóstico e Terapêutico, Assistência Farmacêutica, 

Informação em Saúde. No Hospital de Tarauacá são realizados exames de 

diagnóstico por imagem [radiologia e ultrassonografia], exames clínicos [bioquímicos, 

uroanálise, hematologia, hormonais, microbiológicos, sorologia. É possível encontrar 

essa assistência na rede particular de atendimento – Lab Clin e Climed. 

 

A cidade possui uma farmácia municipal que disponibiliza medicamentos mediante a 

apresentação de receitas médicas e abastece as UBS. 

 

A Informação em saúde é realizada pelas equipes de saúde que atuam nas UBS, 

especialmente as equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.  

 

Os sistemas logísticos são: Transporte em Saúde, Acesso Regulado à Atenção, 

Prontuário Clínico, Cartão de Identificação dos Usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  
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O município possui dois serviços de transporte em saúde funcionando, a Ambulância 

de Suporte Básico de Tarauacá de gestão estadual e a Ambulância UBS de Tarauacá 

de gestão municipal.  

 

O processo de acesso regulado à atenção está sendo enraizado aos poucos nos 

pontos de atendimento de saúde, nas UBS onde o relacionamento entre profissionais 

e a comunidade é mais estreito, é possível verificar que o acolhimento está se 

estabelecendo durante o atendimento.  

 

Os prontuários clínicos estão sendo digitalizados, mais a maioria ainda são 

manuscritos, organizados nos arquivos da UBS em questão. Utiliza o Cartão do SUS 

para identificar nossos pacientes, e realizar um acompanhamento mais eficiente.   

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade de Ipepaconha é localizada na parte rural de Tarauacá, composta por 

aproximadamente 5.279 pessoas distribuídas em 1.240 famílias, maior parte 

trabalhadores do campo. O acesso à cidade é através da Estrada de Ipepaconha que 

não possui pavimentação – é uma estrada de barro. A comunidade é pequena e fica 

às margens do Rio Tarauacá que é rota de escoamento da produção no período de 

cheia. Infelizmente na comunidade não possui os serviços básicos de saneamento 

como coleta de lixo e esgotamento sanitário.  

 

Quase 100% da população local trabalha na agricultura de subsistência, sendo 

possível notar a presença de vários roçados de produção. A comunidade não conta 

com muitos serviços públicos sociais como escolas e creches – existe apenas uma 

escola de ensino fundamental (6º ao 9º ano). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde 24 de abril 

 

A UBS 24 de abril está localizada bem no centro da comunidade, e o acesso para os 

moradores é razoável, exceto em períodos de chuvas que a estrada de acesso fica 

completamente cheia de lama.  
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É um estabelecimento de madeira, porém bem conservado – considerada abaixo da 

média do município, no entanto é suficiente para a demanda do local. Conta com um 

consultório médico, uma sala de curativos, uma sala de enfermagem e uma sala de 

nebulização. A quantidade de equipamentos e materiais é insuficiente para a 

demanda do local, por exemplo, não temos computadores disponíveis para lançar os 

dados no E-SUS. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Bento Marques, da Unidade Básica de Saúde 24 

de abril 

 

A equipe de profissionais é pequena devido a UBS ser pequena, contando com sete 

agentes comunitários de saúde (ACS), sendo que alguns se deslocam pelo rio/estrada 

para cobrir toda a região; um enfermeiro; um médico; um técnico de enfermagem e 

um auxiliar de serviço diversos.  

 

A equipe presente na unidade atende à demanda espontânea pela parte da manhã e 

realiza visitas domiciliares durante as tardes, às terças e quintas-feiras. As campanhas 

de maior destaque no último ano foram o “outubro Rosa” e o “novembro Azul”, 

realizadas com intuito de prevenção ao câncer de mama e colo do útero e o câncer 

de próstata e outras doenças masculinas.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 24 de abril 

 

A UBS funciona das 7:00 horas às 11:00 horas no período da manhã e das 13:00 

horas às 17:00 horas no período da tarde. O técnico de enfermagem com a ajuda de 

um ACS realiza a triagem dos pacientes: Afere a pressão arterial e a temperatura e 

faz a pesagem.  

 

Nas terças-feiras e quintas-feiras não há atendimento médico na unidade, pois é dia 

de visitas domiciliares na área de cobertura. A equipe ainda não trabalha com grupos 

operativos na comunidade, no entanto, já está sendo analisada a proposta de 

implantação do um grupo para hipertensos e diabéticos.  
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1.7 O dia a dia da equipe Bento Marques 

 

Com equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) são realizadas visitas 

domiciliares, atividades de reeducação da comunidade em relação aos hábitos diários, 

orientação quanto ao destino do lixo, serviço de controle do tabagismo, atenção a 

gestantes e muito mais. Não possui coleta de lixo na região, e antes a maioria dos 

moradores descartava o lixo no rio, mas já é possível ver mudanças nesse sentido, 

onde muitos enterram ou queimam,  

 

Na UBS a maior parte do tempo de equipe é destinada ao atendimento da demanda 

espontânea com consultas médicas, pré-natal, puericultura, atendimento de 

hipertensos e diabéticos, curativos, e serviços ambulatoriais em geral. Não há serviço 

de imunização próprio da unidade. Quanto ao acolhimento percebe-se que há uma 

evolução. O fato de a comunidade ser pequena e a maioria das pessoas se 

conhecerem, o contato mais humanizado se torna muito mais fácil. A equipe realiza 

reuniões fixas a cada 15 dias para planejar as ações a serem realizadas. 

 

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

passo) 

 

Durante a realização da estimativa rápida verificou--se que: 

• o acesso a comunidade é precário, pois a estrada ainda é de barro o que 

dificulta muito o acesso na época de chuvas que no caso é um período muito longo 

quando se trata da região norte; 

• existe uma carência muito grande de alguns serviços essenciais como escolas, 

creches, ambientes de lazer; 

• há falta de saneamento básico: água potável, ocasionando várias doenças; 

• há muitas crianças com sinais de desnutrição, por conta da disponibilidade dos 

alimentos essenciais para uma alimentação saudável; 

• há presença de mosquitos vetores da dengue e malária; 

• por ser uma unidade de madeira, não pode ter uma sala de vacinas para 

atender aos usuários. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Os problemas encontrados na comunidade foram os mais diversos. Desde problemas 

políticos estruturais, como é o caso do saneamento básico, a falta de creches e 

escolas, a ausência de pavimentação na estrada de acesso, até problemas 

econômicos o que está diretamente ligado a desnutrição infantil.  

 

Após verificar a existência dos problemas acima relacionados os profissionais da 

Equipe de Saúde da Família Bento Marques, da UBS 24 de abril elencaram os 

problemas mediante sua importância, urgência e a capacidade de enfrentamento 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família Bento Marques, da Unidade 

Básica de Saúde 24 de abril, município de Tarauacá, estado de Acre 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Doenças causadas pela falta de 

saneamento básico: Água 

potável 

Alta 7 Fora 1 

Alto Índice de desnutrição infantil Alta  5 Parcial 2 

Presença de vetores da dengue 

e malária 

Alta 5 Parcial 3 

Falta de uma sala de imunização Alta 5 Fora 4 

Carência de escolas e creches Alta 4 Fora 5 

Falta de pavimentação na 

estrada de acesso a comunidade 

Média 4 Fora 6 

Fonte: autoria própria (2020) 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O constate aumento de doenças ligadas a ausência de saneamento básico para a 

população é um assunto preocupante para o setor de saúde. Por isso, torna- se de 

extrema importância a discussão sobre esse tema.  

 

Esse projeto de intervenção tem como embasamento o fato que o saneamento básico 

é um fator crucial para a preservação da saúde das pessoas e que muitas 

enfermidades poderiam ser evitadas se toda a população tivesse acesso a água 

potável, meios apropriados para excreção dos dejetos, esgotamento sanitário, coleta 

de lixo e outros. Esta condição de exposição da saúde é passível de intervenções, 

sendo possível a realização de ações de promoção, prevenção e tratamento, evitando 

novos casos e reduzindo complicações nos casos presentes. 

 

A equipe, após análise da situação levantada considerou que o nível local apresenta 

recursos humanos e materiais para realização desse Projeto de Intervenção.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para o aumentar o nível de conhecimento sobre 

as principais doenças relacionadas a falta de saneamento básico, como a água 

tratada, presentes na área de abrangência da ESF Bento Marques, da UBS 24 de 

abril, município de Tarauacá, estado de Acre.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Ensinar às pessoas a realizar algum procedimento de purificação da água.  

 

Orientar 100% da população a importância da utilização cloro a 2,5% para o 

tratamento da água. 
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4 METODOLOGIA 

 

Na construção do plano de intervenção foi utilizado o Diagnóstico Situacional, por 

meio do método da estimativa rápida, utilzando as ferramentas do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) seguindo os passos preconizados de acordo com as 

orientações de Faria, Campos e Santos (2018). 

 

Para descrição do problema priorizado, a equipe utilizou alguns dados fornecidos pelo 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e outros que foram produzidos pela 

própria equipe através das diferentes fontes de obtenção de dados.  

 

Para subsidiar a realização do Projeto de Intervenção foi feita uma pesquisa 

bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde e nos documentos do Ministério da Saúde 

sobre o tema. A busca na Biblioteca Virtual em Saúde foi realizada por meio dos 

seguintes descritores: Saneamento Básico. Estratégia de Saúde da Família. Cuidados 

primários (BRASIL, 2020b).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde  

 

Segundo o Ministério da Saúde a Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível 

de atenção em saúde e se define pelo grupo de ações operativas voltadas para o 

usuário e a comunidade como um todo, promovendo a saúde e sua proteção, a 

prevenção de possíveis agravos aos problemas, o diagnóstico, o tratamento buscando 

integralizar a atenção a saúde trabalhando para o cuidado com a saúde da 

comunidade vigente (BRASIL, 2020c).  

  

Facchini; Tomasi; Dilelio (2018) apontam que a APS no Brasil tem colaborado 

positivamente as perspectivas do (SUS) ao atender os seus princípios e diretrizes, 

alavancando a saúde em todas as regiões do país. 

 

A APS é fundamental, mesmo que levando os princípios da diretriz de regionalização 

que apresenta um termo de caráter mais complexo, pois o Brasil ainda se apresenta 

como um país de enorme desigualdade, e com uma grande diversidade regional, 

assim variando as demandas de região para região (BOUSQUAT et al, 2017).  

 

5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

O Ministério da Saúde fala que ESF  

visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos 
do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores 
estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo 
de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 
fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. (BRASIL, 2020d, s.p.).  

 

A abordagem temática de Facchini; Tomasi; Dilelio (2018) demonstra que o modelo 

aplicado de APS contribuiu para o desenvolvimento maior do projeto de (ESF), pois é 

um projeto de modelo assistencial dinâmico evidenciado pelas mais de 40 mil equipes 

em todo o Brasil no ano de 2016, comprovado pelas declarações de aumento de 
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cobertura e oferta de serviços essenciais para a população, um aumento exponencial 

de oferta se comparado aos últimos 20 anos antes da implementação do programa.  

 

Um fator importante para a difusão do programa é como apresenta-se a proximidade 

do usuário com as equipes de saúde espalhadas pelo país, onde se trabalha por 

comunidades facilitando o reconhecimento dos problemas individuais e coletivos na 

área de abrangência, desafogando assim os atendimentos as Unidades de pronto 

Atendimento (UPA) e hospitais, pelo atendimento de baixa complexibilidade atendidos 

pelo programa, resolvendo cerca de 80% dos problemas de saúde da população 

(BRASIL, 2020d) 

 

5.3 Principais doenças relacionadas à falta de saneamento básico: água tratada 

 

Da Cruz et al (2020) definem como saneamento básico as ações voltadas para a 

distribuição adequada da água, cuidados com os resíduos sólidos alinhado com o 

esgoto sanitário básico a população.  

 

Há, segundo Silva (2014), doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico na 

água que podem variar o seu método de transmissão separado nos grupos 

apresentados no Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2: Doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico na água 

Doenças de 

transmissão hídrica  

Os organismos patogênicos usam a água com suporte para seu transporte 

e em seguida são consumidos por pessoas ou animais, através da ingestão 

da água ou alimentos contaminados causando infecções. São exemplos 

desta categoria o cólera, a febre tifoide (cujos agentes etiológicos são o 

Vibrio cholera e a Salmonella typhi, respectivamente). Estas doenças 

podem ser prevenidas, através da desinfecção adequada através do 

tratamento correto e da fervura da água e também evitando a ingestão da 

água infectada. 

Doenças associadas à 

higiene  

Esta tem como causa a falta de água para a higiene, causando doenças 

de pele como a sarna, nos olhos entre outras partes do corpo. Também 

pode causar doenças diarreicas como a disenteria bacilar (Shigella spp). 

Essas doenças podem ser evitadas através da disponibilidade de água em 

quantidade e qualidade suficiente para a utilização em banhos, lavagens 

de mãos e utensílios de cozinha, além do repasse de informações 
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educacionais para a população no que tange as questões de higiene 

básica. 

Doenças adquiridas 

através do contato com 

a água  

Geralmente ocorre através de larvas, que se alojam em moluscos e 

crustáceos, passando uma parte do seu ciclo nestes que pode variar de 

dias a semanas, e posteriormente estas larvas são expelidas destes 

hospedeiros, entrando em contato com os humanos que mantém contato 

com a água onde estes se encontram. Estes moluscos ou crustáceos 

fazem apenas o papel de hospedeiros para as larvas infecciosas, e estas 

após passaram por eles, causam doenças aos homens através da ingestão 

ou contato da pele com a água que as abriga. O homem infectado também 

pode expelir estas larvas na água e estas contaminar os hospedeiros 

(moluscos e crustáceos), tornando-se assim um ciclo continuo. A principal 

doença dessa categoria é a esquistossomose de três tipos (Schistosoma 

mansoni, Schistosoma haematobium e Schistosoma japonicum), muito 

comum no Brasil e em outros países em desenvolvimento onde boa parte 

da população não tem acesso ao saneamento básico e tem contato direto, 

principalmente, com águas fluviais contaminadas, como em alguns países 

africanos. O tratamento da água e do esgoto, geralmente são adotados 

como medidas preventivas eficientes. 

Doenças relacionadas 

à vetores 

desenvolvidos na água  

Doenças transmitidas pela picada de organismos patogênicos que se 

reproduzem na água ou próximo a ela, como os mosquitos transmissores 

da malária (Plasmodium e Anopheles), dengue e febre amarela (Aedes 

aegypti), tão comuns aqui no Brasil. Existem vacinas eficientes e gratuitas 

disponibilizadas em muitos lugares públicos, no intuito de amenizar os 

danos sociais e prejuízos econômicos causados, para prevenir a febre 

amarela que podem levar grande número populacional a óbito com rapidez. 

No Brasil existem campanhas continuas educativas, sobre como evitar a 

proliferação do mosquito da dengue, principalmente, no meio urbano onde 

a retenção de águas da chuva, é comum, sendo um dos ambientes mais 

propícios para a reprodução do mosquito. Medidas de saneamento básico, 

campanhas educacionais e distribuição continua de vacinas podem 

amenizar este problema com sucesso. 

Fonte: (SILVA, 2014, p, 27)  

 

5.4 Atuação da Estratégia de Saúde da Família à falta de saneamento básico: água 

tratada 

 

A ESF como mecanismo de reestruturação do sistema de saúde brasileiro, precisa 

atuar de modo a conseguir parcerias e ações intersetoriais que viabilize as condições 
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necessárias para garantir o direito à saúde e ao saneamento básico, levando o 

cidadão a conquista de uma vida digna (OLIVEIRA; VARGAS; 2010). 

 

Na questão específica da água temos a lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que 

estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, para isso regulamenta o inciso XIX do art. 21 

da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. (BRASIL, 1997)  

 

Para garantir esse direito a população o Ministério da Saúde (MS) atua por meio da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) órgão que “detém a mais antiga e contínua 

experiência em ações de saneamento no País, atuando a partir de critérios 

epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e 

proteção da saúde” (BRASIL, 2017, s/p). Essa instituição possui o Departamento de 

Engenharia de Saúde Pública (DENSP) desenvolvido para potencializar soluções de 

saneamento para prevenção e controle de doenças, através do financiamento “dos 

sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e gestão de 

resíduos sólidos urbanos” (BRASIL, 2017). 

Na esfera federal, cabe à Funasa a responsabilidade de alocar recursos não 
onerosos para sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos urbanos e melhorias sanitárias domiciliares. 
Compete, ainda, à Funasa, ações de saneamento para o atendimento, 
prioritariamente, a municípios com população inferior a 50.000 habitantes e 
em comunidades quilombolas e de assentamentos (BRASIL, 2017, s/p). 

 

A Funasa, por meio do DENSP, faz parte do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), executado pelo Ministério das Cidades e, possui como função principal 

a elaboração e implementação o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR). 

E uma das ações consistem em “água de boa qualidade para o consumo humano e 

seu fornecimento contínuo asseguram a redução e controle de: diarreias, cólera, 

dengue, febre amarela, tracoma, hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, 

leptospirose, febre tifóide, esquistossomose e malária” (BRASIL, 2017, s/p). 

 

Nesse sentido, faz-se necessária a articulação das políticas públicas de habitação, 

saúde, meio ambiente e infraestrutura urbana, com alianças intersetoriais, com 

participação comunitária no enfrentamento das questões locais e dos profissionais da 

ESF como ponte entre os setores de educação, meio ambiente, saúde e gestores 
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municipais (BRASIL, 2004), bem como possibilitando a promoção da saúde por meio 

da educação em saúde. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Doenças causadas pela falta de 

saneamento básico: Água potável” para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, 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) 

 

A água consumida pelas pessoas é um dos principais meios de contaminação por 

bactérias, protozoários e vermes. No meio rural esse risco é ampliado, por exemplo, 

na área de abrangência da UBS 24 de abril que trabalha com 1240 famílias (5279 

pessoas) e nenhuma delas possui sistema de água encanada em suas moradias. 

Dentre essas pessoas existem 204 crianças com idade abaixo de 5 anos e 290 idosos 

com idade acima de 60 anos, as duas faixas etárias com maior risco de contrair 

alguma doença relacionadas a falta de saneamento básico, pois seus sistemas 

imunológicos são mais sensíveis.  

 

A ausência de estações de tratamento obriga a maioria da população a consumir água 

de poços rasos, dos rios e da chuva, fontes extremamente passiveis desse tipo de 

contaminação. A água utilizada para consumo humano, da grande maioria das 

pessoas, geralmente é armazenada em caixas de água de plástico ou potes de barro 

com tampas. Isso se deve ao fato de o município não oferecer uma cobertura completa 

de abastecimento de água potável.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Observamos que muitas pessoas dão entrada na UBS com sintomas de amebíase e 

ascaridíase, principalmente no verão quando o nível da água do rio fica mais baixo e 

as correntezas diminuem, deixando a água mais parada e sujeita a contaminação. A 

principal queixa é diarreia e constipação intestinal, principalmente em crianças – isso 

se dá também por conta que muitas pessoas utilizam água da chuva sem nenhum 

processo de purificação. 

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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A falta de saneamento básico na comunidade é um problema que afeta todos os 

moradores. Este projeto de intervenção tratará da carência que a população tem de 

água tratada, tendo em vista que muitos problemas de saúde enfrentados atualmente 

estão associados a falta de água potável para o consumo. Muitas doenças 

apresentadas estão ligadas ao fato de não terem o acesso a água devidamente 

tratada. 

 

Reconhece-se que a população é afetada negativamente pela falta desse recurso que 

é essencial à qualidade de vida. No entanto, desenvolver ações para a mudança 

dessa situação é muito complicado, uma vez que depende de inúmeras parceiras com 

as gestões municipais e estaduais. Por ser uma comunidade rural e a quantidade de 

moradores não ser tão grande, reivindicar uma estação de tratamento de água é 

quase uma utopia. Assim, uma forma eficiente é orientar as pessoas a ferver a água 

que será consumida e colocar algumas gotas de hipoclorito de sódio (já foi solicitado 

uma quantidade maior desse produto para a comunidade) diminuindo em 50% o risco 

de contaminação por bactérias, protozoários e vermes.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

A equipe de saúde identificou que as doenças transmitidas por meio da água são 

principalmente relacionadas como práticas cotidianas da população. Os “nós críticos” 

selecionados na elaboração dessa atividade foram: 

• falta de acesso a água potável; 

• descaso em realizar algum procedimento de tratamento da água por parte da 

população; 

• falta de orientação quanto a utilização do hipoclorito de sódio; 

• falta de percepção, pelos moradores, sobre os malefícios ocasionadas pelo 

consumo de água contaminada, atribuindo as doenças às suas verdadeiras 

causas.  

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo). 
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Os quadros 2 a 5 apresentam os nós críticos do problema, junto as operações de cada 

um, o projeto, os resultados e os produtos esperados, os recursos críticos e 

necessários, as ações estratégicas, o prazo, os responsáveis, o monitoramento e a 

avaliação de cada ação. 

 
Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Doenças causadas pela falta de 

saneamento básico: Água potável”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Bento Marques, do município Tarauacá, estado do Acre. 

Nó crítico 1 Falta de acesso a água potável 

6º passo. Operação 

(operações)  

Água viva 

6º passo. Projeto Sensibilizar a gestão pública para a necessidade de água tratada em 

todo o município 

6º passo. Resultados 

esperados 

Acesso a água tratada para toda a população da comunidade e assim 

reduzir os casos de doenças como: amebíase, ascaridíase e diarreia. 

6º passo. Produtos 

esperados 

Apresentar um levantamento da condição da comunidade quanto a falta 

do acesso a água potável, a gestão pública, Conselho municipal de 

saúde; 

Implantar um Estação de Tratamento da Água. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Político: implantar uma estação de tratamento 

7º passo. Viabilidade 

dos Recursos críticos 

Estrutural: Espaço para a construção futura da estação de tratamento 

de água. 

Financeiro: recursos para a construção de uma estação de Tratamento. 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Prefeitura Municipal: Indiferente 

Apresentar um plano de intervenção, e demonstrar como essa estação 

faria toda diferença na comunidade, incluindo diminuir os gastos com 

saúde pública 

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável (eis) 

e prazo 

Secretária de saúde em parceria com as Unidades Básicas de Saúde 

Início em outubro de 2020 e previsão para conclusão em janeiro de 

2021 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitor através de reuniões mensais. 

Fonte: Autoria própria (2020)  
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Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Doenças causadas pela falta de 

saneamento básico: Água potável”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Bento Marques, do município Tarauacá, estado do Acre. 

Nó crítico 2 Total descaso em realizar algum procedimento de tratamento da água 

por parte da população 

6º passo. Operação 

(operações)  

Fonte de vida 

6º passo. Projeto Orientar a população que práticas simples podem contribuir para uma 

água mais limpa 

6º passo. Resultados 

esperados 

Conversar com 100% das famílias sobre algumas práticas que podem 

fazer a diferença nesse quesito. 

6º passo. Produtos 

esperados 

Visitas aos domicílios e palestras nas dependências da comunidade 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para as palestras 

Cognitivo: Profissionais qualificados 

7º passo. Viabilidade 

dos Recursos críticos 

Estrutural:  Local para realização das palestras 

Político: articulação intersetorial 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Unidade Básica de saúde: Favorável 

Ação estratégica a ser implementada seria interação com a população 

para o tratamento adequado de sua água para consumo.  

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável (eis) 

e prazo 

Médica e enfermeira 

Início em outubro 2020 e conclusão em maio de 2021. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Semanalmente durante as visitas domiciliares; 

Monitorar a realização das palestras mensalmente. 

Fonte: Autoria própria (2020)  
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Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Doenças causadas pela falta de 

saneamento básico: Água potável”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Bento Marques, do município Tarauacá, estado do Acre. 

Nó crítico 3 Falta de orientação quanto a utilização do hipoclorito de sódio 

6º passo. Operação 

(operações)  

Gotas de consciência 

6º passo. Projeto Ensinar a população como utilizar o hipoclorito de sódio a 2,5% 

6º passo. Resultados 

esperados 

100% da população utilizando cloro a 2,5% para o tratamento da água 

6º passo. Produtos 

esperados 

Orientação por meio de visitas domiciliares e palestras na unidade 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para as palestras 

Cognitivo: Profissionais qualificados  

Financeiro: Recurso para a compra de hipoclorito de sódio 

7º passo. Viabilidade 

dos Recursos críticos 

Político: recursos para disponibilizar o hipoclorito para os moradores da 

comunidade 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Unidade Básica de saúde: Favorável 

Equipe de Estratégia da família: Favorável 

Manuseio correto com a utilização do hipoclorito de sódio.  

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável (eis) 

e prazo 

Médica e enfermeira 

Início em outubro 2020 e conclusão em maio do 2021.  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Semanalmente durante as visitas domiciliares. 

Fonte: Autoria própria (2020)  
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Quadro 6 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Doenças causadas pela falta de 

saneamento básico: Água potável”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Bento Marques, do município Tarauacá, estado do Acre. 

Nó crítico 4 Os moradores não conseguem perceber os malefícios ocasionadas 

pelo consumo de água contaminada. 

6º passo. Operação 

(operações)  

Água limpa, sinônimo de saúde boa. 

6º passo. Projeto Fazer com que a população abra os olhos para a importância de 

consumir uma água limpa. 

6º passo. Resultados 

esperados 

Levar 100% das pessoas a realizar algum procedimento de purificação 

da água. 

6º passo. Produtos 

esperados 

Orientação por meio de visitas domiciliares e palestras na unidade. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais com conhecimento sobre o assunto. 

7º passo. Viabilidade 

dos Recursos críticos 

Cognitivo:  Profissionais com conhecimento sobre o assunto. 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Secretária municipal de Saúde: Indiferente 

Prefeitura municipal: Indiferente 

Apresentar uma planilha contendo todos os fatores que representam 

risco à população 

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável (eis) 

e prazo 

Médica, enfermeira, e Técnico de Enfermagem 

Início em outubro 2020 e conclusão em maio do 2021. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitorar através das visitas domiciliares. 

Fonte: Autoria própria (2020)  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com os esforços dos órgãos responsáveis em desenvolver leis, políticas e 

planos o cenário do saneamento básico no Brasil ainda é um grave problema para 

diversos setores da sociedade, especialmente o setor de saúde que precisar lidar 

todos os dias com os malefícios trazidos pela falta de serviços essenciais de 

saneamento. Assim, a promoção de projetos de intervenção como esse tornam-se 

fundamentais para superar as dificuldades encontradas, pois apresenta às instituições 

responsáveis a importância de desenvolver esses serviços básicos e orienta a 

população a adoção de práticas sanitárias e manejo da água para consumo humano.   

 

Nessa perspectiva, a ESF possui papel fundamental na promoção de saúde, mais 

precisamente por meio de processos educativos que forneçam informações sobre 

mecanismos de purificação da água que podem ser adotados pelos usuários sob 

responsabilidade da equipe de profissionais.  

 

Portanto, espera-se que a implantação desse projeto alcance a redução de agravos a 

saúde de veiculação hídrica e assim, amplie a qualidade de vida da população 

assistida, livrando-os de complicações advindas de contaminação por meio da água 

não tratada.  
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