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RESUMO 
 
 

A malária é uma doença muito comum em toda a região amazônica, e por ser uma 
patologia de transmissão via sanguínea pela picada do mosquito contaminado com 
os parasitarios, torna-se uma doença de fácil contágio, sendo então, questão que 
remete muita atenção tanto da saúde pública, mas também de toda a população. A 
malária no Município de Acrelandia tem demandado grande atenção e preocupação 
de todos os agentes responsáveis pela saúde pública; primeiro, pela falta de 
conhecimento da população da forma como se é realizado o contágio, e também dos 
cuidados que se deve ter para evitar a proliferação dos mosquitos. Assim, este 
trabalhou objetivou elaborar um projeto de intervenção com vistas à adesão da 
população aos cuidados, melhoria dos hábitos de vida para evitar contrair a malária 
no município de Acrelândia/Acre. A construção do plano se baseou nos passos do 
Planejamento Estratégico Situacional e em pesquisa bibliográfica realizada na 
Biblioteca Virtual em saúde com os descritores: malária, estratégia saúde da família 
e  atenção primária à saúde. Espera-se, com  a implementação das ações 
educativas que a população amplie o conhecimento sobre a malária  e seu cuidado, 
e aumentem a adesão ao tratamento e adquiram hábitos e vida mais saudáveis.  
 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Malária.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Malaria is a very common disease throughout the Amazon region, and because it is a 
pathology of blood transmission through the bite of the mosquito contaminated with 
parasites, it becomes an easily contagious disease. public health, but also of the 
entire population. Malaria in the Municipality of Acrelandia has demanded great 
attention and concern from all public health agents; Firstly, due to the lack of 
knowledge of the population on how contagion is carried out, and also the 
precautions to be taken to prevent the proliferation of mosquitoes. Thus, this study 
aimed to develop an intervention project aimed at adhering the population to care, 
improving lifestyle to avoid contracting malaria in the municipality of Acrelândia / 
Acre. The construction of the plan was based on the steps of the Situational Strategic 
Planning and bibliographic research conducted in the Virtual Health Library with the 
descriptors: malaria, family health strategy and primary health care. With the 
implementation of educational actions, it is expected that the population will increase 
knowledge about malaria and its care, increase adherence to treatment and acquire 
healthier habits and life. 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care Unit. Primary Health Care. 
Malaria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 

Conhecida como a princesinha do Acre, Acrelândia é uma calorosa e 

aconchegante cidade que possui em média 15.020 habitantes (IBGE, 2018). Essa 

cidade fica localizada no interior do Acre, distante cerca de 110 Km da capital do 

Estado, Rio Branco. 

Acrelândia é a primeira cidade planejada do Estado do Acre e foi elevada a 

categoria de Município a partir do ano de 1992, através da Lei Estadual de n° 025, 

datada em 28 de abril de 1992. Surgiu da divisão dos Municípios de Plácido de Castro 

e Senador Guiomard. Como dito anteriormente, recebeu o apelido carinhoso de “A 

princesinha do Acre”, por ser um Município marcado por grandes e importantes 

conquistas, principalmente no desenvolvimento agrícola, tendo também, aumento 

populacional significativo oriundos da migração provenientes do Centro Sul e Sul do 

Brasil. Mas mesmo com todo o desenvolvimento agrícola, ainda esta em grande 

crescimento nas áreas da Saúde, educação, agricultura e infra-estrutura. 

(ACRELANDIA, 2019). 

Na Figura 1 apresentamos a Câmara Municpal de Acrelândia. 

 

Figura 1 – Câmara Municipal do Município de Acrelândia 

 

                             Fonte: (PREFEITURA DE ACRELANDIA, 2019). 
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A respeito da economia do Município, a renda per capita gira em torno de 

16.119,75 R$, sendo assim, o 10º Município no ranking comparativo dos demais 

Municípios do Estado do Acre (ACRELANDIA, 2019).  

Acrelândia conta com uma rede de ensino composta por 14 Escolas, entre 

elas, Estaduais e Municipais. Como a maioria dos Municípios do interior do Acre, os 

alunos que residem na zona rural da cidade, em sua maioria em ramais, são 

obrigados a se deslocarem de suas casas até as escolas, sendo assim, percorrendo 

longo percurso.  

Mesmo com toda a dificuldade, no ano de 2015, os alunos dos anos iniciais 

da rede pública da cidade tiveram nota 05 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi 4.3. Na 

comparação com outras cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos 

iniciais colocou Acrelândia na posição 9 de 22. A taxa de escolarização (para pessoas 

de 6 á 14 anos) foi em 2010, assim  posicionando o município na posição 2 de 22 

dentre as cidades do estado e na posição 4980 dentre 5570 dentre as cidades do 

Brasil (ACRELANDIA, 2019). 

 

1.2 ASPECTOS DA COMUNIDADE 
 

A Unidade Básica de Saúde Norton Vitorino Bohen fica lozalizada no Centro 

de Acrelândia, em cuja região também está localizada a delegacia, Escolas Públicas e 

Posto Policial Militar. 

Essa comunidade possui um total de 1.029 pessoas cadastradas na área de 

abrangência da unidade de saúde, pois devido ao quadro de agentes comunitários de 

saúde não estar completo estamos atualizando toda área de abrangência. A maior 

parte das habitações é construída de alvenaria, a outra parte encontra-se  construída 

de forma regular e organizada dentro dos lotes. A comunidade conta com alguns 

serviços públicos como: coleta de lixo, serviços de água e esgoto serviços de infra -

estrutura em algumas ruas da comunidade,a população é carente e a renda familiar 

preponderante situa-se na faixa de um á três salários mínimos segundo o sistema 

único de saúde,sendo que a maior parte dessas famílias é composta de quatro á oito 

pessoas (ACRELANDIA, 2019). 

Como foi dito anteriormente, a rede de ensino do Município é composta por 

14 Escolas. No Centro da Cidade, local onde fica localizada a Unidade de Saúde 
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Norton Vitorino Bohen e regional que é de sua responsabilidade, estão localizadas 

cinco elas, que serão melhor apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Escolas Localizadas no Centro da Cidade 

 
Escola 

 QUANTIDADE DE ALUNOS 

Creche Pré 
Escola 

1° ao 5° 
ano 

6° ao 9° 
ano 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Especial 

EJA 

Branca de 
Neve 

283 281    03  

Novo 
Horizonte 

  349   16 1

12 

Rita Bocalon   476   17 3

31 

Profº Pedro 
de Castro 
Meireles 

   639  11 6

64  

Marcilio 
Pontes dos 

Santos 

    481 05 106 

Total de 
alunos 
atendidos 
nesta região 

 
 
 

2774 
Fonte: Censo Educacional 2019 

 

1.3 O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Sobre os atendimentos de saúde ofertados á população, os postos de saúde 

são de atendimento à prevenção e de demanda espontânea. Desta forma, não 

atendendo a serviços urgência e emergência, esses atendimentos de especialidades 

são encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência – HUERB, que fica 

localizado na Capital, Rio Branco.  

A rede de distribuição de medicamentos é realizada na farmácia central, em 

uma só unidade básica de saúde e se localiza no centro da cidade. A mesma não tem 

muita diversidade de medicamentos, com muita carência de grupos farmacológicos, 

dificultando assim, muitas vezes, o tratamento que é proposto pelos profissionais da 

Unidade Básica de Saúde. 

Para a realização de exames laboratoriais, contamos com um laboratório que 

funciona na unidade mista de saúde, o que infelizmente, faz com que não preste 

suporte necessário à população devido à sobrecarga de exames, uma vez que deve 
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atender toda a demanda do município e das outras unidades básicas de saúde, e a 

grande procura vinda da zona rural. Este laboratório oferece atendimento de segunda 

á sexta feira com muitas limitações de recursos diagnósticos.  

O serviço de Raios-X também é coordenado pela unidade mista limitando 

diariamente a um número reduzido e insuficiente de exames. Ressalta-se também 

que a unidade mista é carente de serviço de eletrocardiograma, sendo um dos fatores 

que dificultam o atendimento e tratamento de pessoas acometidas por esta patologia. 

O serviço de atendimento móvel de urgência não tem estabilidade, e quando 

necessário, ou seja, pacientes mais graves com quadro clínico crítico, são 

estabilizados e encaminhados a Rio Branco. 

No município temos um Núcleo de Apoio à Família com atendimento de 

psicologia, nutrição, educação física, e outros profissionais. O Município é composto 

também pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que atende todos os pacientes 

com transtorno mental, esse atendimento passou a ser todos os dias da semana.  

A Secretaria Municipal de Saúde fica localizada na Av. Brasil, nº 510, CEP 

69945-000, Centro - Acrelândia – AC, o telefone para contato é (68) 3235-1173. Os 

atendimentos são realizados de segunda a sexta, das 7h às 17h. Essa Secretaria está 

sendo coordenada por Valéria Lima da Silva, Secretária de Saúde, que é Graduada 

em Enfermagem. Especialista em Saúde do Trabalhador e Enfermagem do Trabalho; 

e Didática do Ensino-Superior pelo Centro Universitário Uninorte. 

 
 

1.4  A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NORTON VITORINO BOHEN 
 

No Município de Acrelândia existem cinco Unidades Básicas de Saúde, mas 

por se tratar de uma Unidade central, Norton Vitorino sempre fica sobrecarregada de 

demandas, mas sempre, buscando ofertar um suporte de maior qualidade á 

comunidade, com grande compromisso em atende tanto á demanda da área urbana, 

quanto à pacientes advindos da área rural.  

Trata-se de um local adaptado, que conta com todos os serviços que exige o 

Sistema Único de Saúde (SUS). No momento contamos com uma sala de espera, um 

salão de recepção, sala de enfermagem, sala médica, sala odontológica, sala para 

agentes comunitários de saúde, sala de curativos, sala de nebulização, sala de 

vacina, dispomos também de dois banheiros adaptados para usuários cadeirantes, 

dois banheiros para os funcionários.   
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A Unidade Básica de Saúde fica localizada na Rua Paraná, 344, Centro, 

Acrelândia, os atendimentos são realizados de segunda a sexta, das 7h às 17h. Esta 

Unidade realiza atendimentos tanto de demanda espontânea, quando se trata de 

casos emergenciais, como também, pré agendamento, em casos em que se verifica 

pouca urgência. Na maioria dos casos, a consulta é agendada pro dia seguinte, não 

passando de três dias.  

 

1.5 A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NORTON 

VITORINO BOHEN 

 

A equipe de saúde é composta por profissionais de formação multidisciplinar, 

formada por coordenador responsável pela equipe, por um médico, uma enfermeira, 

duas técnicas de enfermagem, duas recepcionistas, uma pessoa responsável por 

serviços gerais, uma equipe de saúde bucal, uma coordenadora de compra de 

medicamentos, uma farmacêutica, cinco agentes comunitários de saúde, dois 

enfermeiros, uma equipe  Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Trabalha-se em horário comercial, dando início aos atendimentos as 7: 00 da 

manhã e fechando as 17:00,  atendendo a população e realizando atividades de 

consulta médica, vacinas, consultas de enfermagem, consultas odontológicas, visitas 

domiciliares com toda equipe (incluindo equipe de saúde bucal), procedimentos de 

assistência de enfermagem na unidade e, se necessário no domicilio, e reuniões de 

grupos. 

A equipe busca sempre realizar atendimento pautado pelo comprometimento 

e pela ética profissional, visando à oferta de um trabalho que atenda a necessidade 

da população, desta forma, tenta-se sempre mobilizar a equipe em prol da conduta 

profissional do atendimento aos usuários. 

 
1.6 O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE 

 

A equipe começa o atendimento a partir das 07h00min ás 12h00min e das 

14h00min ás 17h00min atendemos a população por meio das seguintes atividades: 

consulta médica, vacinas, consultas de enfermagem, consultas odontológicas, visitas 

domiciliares com toda á equipe (incluindo equipe de saúde bucal) procedimentos de 

assistência de enfermagem na unidade e, se necessário no domicilio, reuniões de 
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grupos como: hiperdia:gestantes,puericultura,prevenção de câncer de colo de útero e 

mama.  

 

1.7 O DIA A DIA DA EQUIPE 

 

A equipe multiprofissional trabalha com o sistema de demanda espontânea, 

onde a população busca atendimento e, ao chegar, são acolhidos pela recepcionista 

que colhe as primeiras queixas dos pacientes e os encaminham para a triagem. 

Durante a triagem á responsável, normalmente, a enfermeira que faz a pré-consulta 

com o paciente, realizando levantamentos de alguns dados importantes como a 

verificação da caderneta de vacina, para atestar que está em dia com o cronograma 

de imunização, afere a pressão arterial do paciente, peso, altura e queixa principal. 

O paciente, ao terminar a pré-consulta, aguarda o atendimento do médico, 

enquanto espera sempre escuta uma palestra sobre algum assunto importante, dessa 

forma, quando finaliza o atendimento o paciente pode retornar a sua residência, e 

passa a ser acompanhado pelo agente comunitário de saúde para sabermos se ele 

está dando continuidade ao tratamento. Na Unidade também se trabalha com 

agendamento para casos que não apresentam grande urgência, sendo então, 

atendimento de rotina e acompanhamento. Nesses casos, a recepcionista distribui em 

torno de 20 fichas para agendamento que, na maioria das vezes, ocorre no dia 

seguinte, não passando de três dias.  

As visitas domiciliares com a equipe multidisciplinar são realizadas a cada 15 

dias nos casos de pacientes: acamados e outros casos específicos, contudo ela só se 

realiza efetivamente quando o profissional entende necessário e cabível para a 

situação social em que estar intervindo.  

A equipe multiprofissional também trabalha com palestras, que são realizadas 

de acordo com o calendário repassado pelo núcleo de educação em saúde.  

 

1.8 ESTIMATIVA RÁPIDA: PROBLEMAS DE SAÚDE DO TERRITÓRIO E DA 

COMUNIDADE (PRIMEIRO PASSO) 

 

Os problemas de saúde enfrentados na nossa unidade básica de saúde são 

comuns a outras UBS do município. Sendo assim, trata-se das doenças crônicas e 
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tropicais, nas quais o sucesso do tratamento requer mais do paciente do que do 

médico ou dos demais profissionais de saúde.  

Trata-se de doença como:  

 

• Diabetes; 

• Hipertensão; 

• Asma; 

• Malária; 

• Desnutrição; e  

• Problemas gástricos devido à má alimentação, ou deficiência de variedade e 

qualidade dos alimentos.  

 

Na nossa região, as doenças infecto parasitárias estão controladas, pois 

somam-se os esforços dos profissionais e da Secretaria de Saúde, juntamente com a 

população, buscando a efetividade das campanhas de saúde, e estão funcionando 

com grande eficácia. Assim, uma das doenças mais preocupantes nos pacientes de 

nossa área adstrita é a malária. 

 

1.9 PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS – A SELEÇÃO DO PROBLEMA PARA 

PLANO DE INTERVENÇÃO (SEGUNDO PASSO) 

 

Após a identificação dos principais problemas encontrados na área de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde foi realizada a priorização do problema. No 

momento,  o problema de maior relevância para a equipe é o elevado índice de 

portadores de malária. Para priorizar o problema foi necessário seguir o critério de 

seleção considerando a importância do problema na comunidade, o grau de urgência 

que a doença apresenta e a capacidade que a equipe tem para seu enfrentamento 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de saúde 
Norton Vitorino Bohen,no município de Acrelândia, Estado do Acre. 

 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Malária. Alta  15 Total. 01 

Diabetes. Media. 05 Parcial 02 

Hipertensão. Media. 05 Parcial 02 

Asma. Media. 05 Parcial 02 

Controle nas 
avaliações. 

Media. 05 Total. 04 

Execução no 
âmbito 
municipal da 
política de 
insumos. 

Media. 05 Total. 04 

Deficiência no 
quadro de 
ACS.  

Media. 05 Parcial 04 

Deficiência de 
equipamentos.  

Media. 05 Parcial 05 

Grande 
rotatividade 
de 
profissionais. 

Media.  05 Parcial 05 

Deficiência de 
materiais de 
consumo. 

Media. 05 Parcial 05 

Falta de 
participação 
popular. 

Media. 05 Parcial 02 

Deficiência na 
regulação do 
acesso de 
pacientes. 

Media. 05 Total 05 

Desnutrição. Media. 05 Parcial 02 

Problemas 
Gástricos. 

Media. 05 Parcial 04 

*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 trabalho foi desenvolvido evidenciando o tema de pacientes com malária, 

pois no dia a dia em atendimentos e acompanhamentos destes pacientes, a equipe 

multiprofissional que compõe a unidade básica de saúde se depara com muita falta de 

informação dos pacientes em relação ao cuidado para não serem acometidos por 

essa doença e também em relação aos cuidados com a patologia em si, quais as 

consequências e a forma como se pode evitar a aquisição desta. 

Muitos pacientes não detinham ou desconheciam a importância do uso diário 

de repelentes, mosquiteiros e outros. E também de mudanças de hábitos diários o 

que poderiam mudar muito a qualidade de vida destes pacientes.  

Na nossa unidade de saúde uma das maiores demandas de atendimentos é 

por pacientes com malária, então por isso, a escolha do tema para ser abordado.  
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar um projeto de intervenção com vistas à adesão da população aos 

cuidados, melhoria dos hábitos de vida para evitar contrair a malária no município de 

Acrelândia/Acre.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aumentar o conhecimento sobre malária na população; 

• Identificar os fatores de risco que predominam na comunidade de Acrelândia/Acre; 

• Descrever as atividades educativas propostas na comunidade, sobre a prevenção 

da malária. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção foi utilizado o método de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme o texto da seção 2 do módulo 

de Planejamento (FARIA;CAMPOS;SANTOS, 2018). 

O plano de intervenção foi elaborado a partir da seleção e análise de 

determinados critérios, e na UBS o problema identificado foi a Malária. Uma vez 

definidos os problemas e as prioridades (1° e 2° passos), a próxima etapa foi a 

descrição do problema selecionado. 

Para descrição do problema priorizado, nossa 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.  

A partir da explicação do problema, foi elaborado um plano de ação, 

entendido como uma forma de sistematizar propostas de solução para o 

enfrentamento do problema em questão. 

Com o problema explicado e identificadas as causas consideradas as mais 

importantes, passou-se A pensar nas soluções e estratégias para o enfrentamento do 

mesmo, iniciando a elaboração do plano de ação propriamente dito e o desenho da 

operacionalização. 

Foram identificados os recursos críticos a serem consumidos para execução 

das operações que constituem uma atividade fundamental para análise da viabilidade 

do plano. Identificados os atores que controlavam os recursos críticos e sua 

motivação em relação a cada operação, propô-se em cada caso ações estratégicas 

para motivar os atores identificados. 

Finalmente, para a elaboração do plano operativo, nos reunimos com todas 

as pessoas envolvidas no planejamento, definimos por consenso a divisão de 

responsabilidades por operação e os prazos para a realização de cada produto. 

Para subsidiar esta proposta fez-se uma revisão narrativa da literatura 

utilizando as publicações em português no portal da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), e  biblioteca Virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), com os 

descritores: malária, estratégia saúde da família e atenção primária à saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Sendo uma importante conquista para a saúde que é ofertada para toda a 

população, a Estratégia de Saúde da Família surgiu da necessidade de atender as 

demandas que não estão classificadas em caráter emergencial, mas sim, o cuidado 

ao longo prazo, que envolve desde formação de vínculo entre comunidade e 

profissionais, o atendimento inicial, até a prevenção de doenças e agravos em casos 

clínicos e acompanhamento de tratamentos. 

A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no 

país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

Pinto e Giovanella (2018) descrevem que o Programa Saúde da Família foi 

criado em 1994 e, gradualmente, tornou-se a principal estratégia para a mudança do 

modelo assistencial e a ampliação do acesso de primeiro contato aos serviços de 

saúde no SUS.  

É evidente que a Estratégia Saúde da Família tem como objetivo a promoção 

da qualidade de vida de toda a população brasileira que busca o acesso a saúde por 

meio da rede pública, objetiva também intervir em fatores que, de alguma forma, 

colocam a saúde dessa população em risco, como por exemplo: uso exacerbado de 

tabaco e álcool, falta de atividade física, má alimentação, dentre outros fatores que 

influenciam para um adoecimento(BRASIL, 2017). 

A composição da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) é de caráter 

multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde 

da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista 

em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde (ACS). Também há equipe de Saúde Bucal, essa equipe é composta por 

cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou 

técnico em Saúde Bucal. O número de Agentes Comunitários de Saúde é definido de 

acordo com a população que é cadastrada, isso porque, esses profissionais devem 

ser suficientes para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 
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pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando 

o limite máximo recomendado de pessoas por equipe (BRASIL, 2019). 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 

4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no 

cuidado com a saúde (BRASIL, 2019). 

De acordo com o Brasil (2019), a Equipe de Saúde da Família no Município 

de Acrelândia atende cerca de: 

 

          Quadro 3 - Estratégia Saúde da Família 

Município Número de Equipes População coberta 
(Habitantes) 

Ano 

Acrelândia 05 13.011 2017 – 2019 
 

         Fonte: Brasil. Ministério da Saúde (2019). 

 

Outro fator que influencia e justifica a importância da Estratégia Saúde da 

Família, é que essa atividade tem característica principal a atenção integral e 

contínua, e por esse motivo, que a ESF, se consolida como principal porta de entrada 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). Isso porque, o profissional além de atender a 

população, utiliza do vínculo criado entre profissional e paciente, como estratégia de 

melhora na identificação da problemática encontrada, e acompanhamento de 

tratamento. 

 

  5.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

A atenção primária à saúde representa uma grande conquista e avanços na 

busca de proporcionar e ofertar uma saúde ética, qualificada e profissional a população 

que é usuário do Sistema Único de Saúde. 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, ao 

alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2011). 
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O Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS (2004, p. 7), 

descreve que: 

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos 
usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo, da 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. 

 

Outro fator primordial para o bom desempenho da rede de atendimento da 

atenção primária a saúde é a importância de compreender o sujeito em sua forma 

singular, complexa e integral, buscando sempre proporcionar a inserção sociocultural, 

e buscar a promoção de sua saúde, não somente na prevenção e o tratamento das 

doenças, mas também, na redução dos danos ou sofrimentos que possam estar 

ocasionando comprometimento em suas possibilidades de viver de modo saudável 

(CONASS, 2004). 

Mendes (2002) descreve que a Atenção primária a saúde deve cumprir três 

funções especiais, são elas: 

 

• Resolução: Resolver a grande maioria dos problemas de saúde da 

população beneficiada pelo SUS; 

• Organização: Organizar os fluxos e os contrafluxos dos usuários pelos 

diversos pontos de atenção a saúde, no sistema de serviço; 

• Responsabilização: Responsabilizar-se pela saúde dos usuários em 

quaisquer pontos de atenção a saúde que estejam desenvolvendo suas 

atividades profissionais. 

 

A atenção primária a saúde, como sua própria nomenclatura já descreve, tem 

o objetivo de ser o primeiro contato do paciente, a porta de entrada, o primeiro 

acesso, sendo esse, na grande maioria, o que de fato já é necessário e suficiente 

para a demanda apresentada pelos usuários, o que não impede, de realizar 
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encaminhamentos para hospitais especializados, quando surgir demandas com maior 

urgência e emergência. 

 

5.3 MALÁRIA 

 

A malária é uma das doenças parasitárias infecciosa mais conhecidas em 

todo o Brasil. Pode ter sua evolução de forma agressiva e rápida, é causada por 

protozoários do gênero Plasmodium que se multiplicam nos eritrocítos (células 

vermelhas do sangue) do hospedeiro, sendo transmitida pelo mosquito fêmea do 

gênero Anopheles. A malária é conhecida desde a Antiguidade por povos egípcios e 

chineses (CAMARGO, 2003).  

Os colonizadores europeus quando percorriam a América trouxeram consigo 

as espécies, Plasmodium malariae e Plasmodium vivax. E a espécie Plasmodium (P.) 

falciparum, surgiu juntamente com a importação de escravos da África para o 

continente americano, a partir de 1620 (LEITE et al., 2013). Dessa forma, acredita-se 

que a malária surgiu na América durante o tráfico de escravos africanos em porões de 

navios negreiros, com a finalidade de exportar mão de obra escrava para plantações 

no Brasil e demais países do continente.  

Essa patologia atinge principalmente locais amazônicos, como os Estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. É por esse motivo, que turistas advindos de cidades que estão livres da 

malária, necessariamente, orienta-se a vacinação, com o objetivo de prevenir um 

possível contagio. 

O fator principal da complicação clínica do paciente, é que após a picada, os 

parasitos chegam de forma rápida ao fígado, é neste lugar que se multiplicam de 

forma veloz e intensa. Após isso, já na corrente sanguínea, invadem os glóbulos 

vermelhos, e ao se multiplicarem, começam a destruí-los, é a partir desse momento 

que iniciam o aparecimento dos sintomas no paciente (BRASIL, 2019).  

Essa patologia, também pode ser transmitida por meio do contato direto com 

o sangue da pessoa já infectada, como por exemplo, transfusão sanguínea ou 

transplante de órgãos, ou também, pelo compartilhamento de seringas de usuários de 

drogas injetáveis.  

Na Figura 2 encontra-se apresentado o ciclo da malária 
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          Figura 2 – Ciclo de contaminação da malaria  

 

Fonte: Brasil (2019). 

 

A malaria é uma patologia grave, que pode agravar o quadro clínico 

rapidamente, e por ser uma patologia de fácil transmissão, deve receber toda a 

atenção possível, com o objetivo de evitar contaminação. 

 

5.3.1 Sintomas da Malária 

 

Como dito anteriormente, os sintomas da malaria aparecem após os parasitas 

entrarem em contato com a corrente sanguínea ocasionando a infecção no fígado, 

dentre os sintomas, os principais são: 

 

• Febre alta; 

• Calafrios; 

• Tremores; 

• Sudorese; 

• Dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. 
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Muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais 

características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. 

 

5.3.2 Tratamento  

 

Por ser uma doença que entra em contato com a corrente sanguínea, o 

diagnóstico da malária é feito quando o paciente ao procurar o médico e relatar os 

sintomas, esse profissional solicita o exame de sangue, para que assim, possa ser 

confirmado, ou não, a patologia. 

Após a confirmação da patologia, inicia-se o tratamento que leva na maioria das 

vezes, o grau de comprometimento do quadro clínico que acomete o paciente, 

levando-se em consideração, também, o sistema imunológico do paciente e como ele 

está reagindo a patologia e ao tratamento (BRASIL, 2019). 

No geral, após a confirmação da malária, o paciente recebe o tratamento em 

regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente em unidades 

do Sistema Único de Saúde (SUS), esse medicamentos ministrados via oral, são 

antibióticos e antiparasitários. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados 

de imediato. 

O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do 

protozoário infectante; a idade do paciente; condições associadas, tais como gravidez 

e outros problemas de saúde; além da gravidade da doença (BRASIL, 2019). 

De acordo com o “Guia de tratamento da malária”, o profissional da saúde deve 

se ater aos  seguintes aspectos:  

a) espécie de plasmódio infectante, pela especificidade dos esquemas 
terapêuticos a serem utilizados;  
b) idade do paciente, pela maior toxicidade para crianças e idosos;  
c) história de exposição anterior à infecção uma vez que indivíduos 
primoinfectados tendem a apresentar formas mais graves da doença;  
d) condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde; 
 e) gravidade da doença, pela necessidade de hospitalização e de 
tratamento com esquemas especiais de antimaláricos (BRASIL, 2010, 
p.16) 

Nascimento et al. (2019) alertam que, mesmo com as  tecnologias de ponta 

disponíveis hoje e da ciência epidemiológica, a mala´ria ainda se mostra como um 

desafio para a saúde pública. O seu aumento aponta que seu controle e ou 

erradicação não se mostram efetivos apesar dos programas para esse fim. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Este trabalho tem como plano de ação, atuações educativas que visem evitar  

que novos indivíduos sejam acometidos pela malária e acompanhar os que já estão 

em tratamento, trabalhando na conscientização da importância da modificação de um 

estilo de vida que vem como estratégia de prevenção e combate a malária, 

devolvendo assim, uma melhor e maior qualidade de vida.  

Essas estratégias de combate e prevenção permeiam e envolvem o trabalho 

multiprofissional, tendo em vista que inúmero profissional tem muito a contribuir com a 

melhoria de vida e o combate a doenças. 

 

6.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SELECIONADO (TERCEIRO PASSO) 
 

Buscando elaborar uma proposta de intervenção foram analisados dados 

como do sistema de informação SIVEP-MALÁRIA, nos anos de 2017-2018 de acordo 

com os resultados obtidos em 2017 tivemos um total de 66,45% casos de malarias 

em homens e 33,55% em mulheres. E em 2018 tivemos um total de 70,27%em 

homens e 29,73% em mulheres. 

A incidência de malária é maior em homens no município de Acrelândia 

devido á cultura da caça, pesca e extrativismo de vegetais em área de mata fechada, 

e acabam sendo contaminados pela picada do mosquito.  

 

6.2 EXPLICAÇÃO DO PROBLEMA SELECIONADO (QUARTO PASSO) 
 

Geralmente existem muitas causas geradoras do problema, contudo, foram 

priorizadas as duas causas principais: 

 

• Causas relacionadas ao processo de trabalho da equipe: O atendimento 

prestado por profissionais as saúde não soluciona grande parte dos problemas 

apresentados pelas pessoas que adquirem malária, porque, grande parte da equipe 

não conhece as especificidades e os principais fatores da doença e não tem 

instrumentos de monitoramento e avaliação. 
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• Causas relacionadas ao paciente: baixo nível de informação sobre a doença, 

dificuldades para segui as orientações, resistência para mudança do estilo de vida, 

traços culturais persistentes, escolaridade e baixo nível socioeconômico. 

 

6.3 SELEÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS (QUINTO PASSO)  
 

Considerando os problemas apresentados, assim como as causas 

relacionadas aos pacientes e profissionais da equipe, é possível que se levante como 

principais nós críticos:  Hábitos e estilos de vida da população inadequados, a falta de 

conhecimento da população sobre a malária além de despreparo de alguns 

profissionais no atendimento da malária. 

 

6.4 DESENHO DAS OPERAÇÕES (SEXTO PASSO) 
 

Foi realizado o desenho das operações considerando os seguintes objetivos: 

descrever as operações para enfrentamento das causas selecionadas como nós 

críticos, identificar os resultados e os produtos esperados, ademais de identificar os 

recursos necessários para a concretização das operações 

(FARIA;CAMPOS;SANTOS,  2018).  

Nos quadros 4 e 5 encontram-se apresentads, para cada nó crítico, as 

respectivas operações,  resultados e produtos esperados, recursos, responsáveis 

pelas operações e monitoramento destas. 
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Malária”, na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Norton Vitorino 
Baren, do município Acrelândia, estado de Acre. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 -  Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Malária”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Norton Vitorino 

Baren, do município Acrelândia, estado de Acre. 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida da população. 

Operação (operações)   Modificar os estilos de vida da população.  
Projeto Educando para mudar  
Resultados esperados População compreendendo a importância de auto cuidado e de 

como prevenir a malária. 

Produtos esperados   

Grupos educativos em funcionamento 

 

Recursos necessários 

 

Estrutural: Implantação das palestras e informações sobre o 

tema. 

Cognitivo: informações sobre o tema. 

Financeiro: folhetos educativos recursos áudio visuais. 

Político: conseguir espaços e locais. 

 

 

Recursos críticos 

 

Político: Apoio e sensibilização dos gestores. 

Financeiro: Para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 

educativos. 

Controle dos recursos 
críticos 

 
Setor de comunicação Social. 

Ações estratégicas Apresentar a proposta de grupos educativos á equipe de saúde.  

Prazo  
12 meses. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

 
Médico 
Enfermeiro  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Semanalmente durante o processo de intervenção. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Malária”, na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Norton Vitorino 
Baren, do município Acrelândia, estado de Acre. 

 

Nó crítico 2 Despreparo de alguns profissionais no atendimento da 

malária 

Operação (operações)   
 

Projeto “A importância de conhecer, evitar e cuidar da malária.” 

Resultados esperados Diminuição da incidência de casos de malária, estimulando a 
adesão do paciente ao tratamento, verificar fatores 
desencadeantes e/ou agravantes, entre outros 

Produtos esperados  
 

 

Recursos necessários 

Estrutural: conhecimentos sobre o tema, estratégias de 
comunicação e apoio da equipe. 
 
Financeiro: Folhetos educativos recursos áudio visuais. 
Político: conseguir espaços e locais. 

 

 

Recursos críticos 

Político: Parceria com o setor, mobilização social e apoio da 
gestão. 
Financeiro: Aquisição de material educativo. 

Controle dos recursos 
críticos 

Gestor municipal de saúde. 
Gerencia da atenção básica. 

Ações estratégicas Apresentar o projeto para a secretária municipal de saúde, 
apresentação e discussão de dados com os gestores. 
Construir alternativas de atendimentos para os pacientes com 
malária. 

Prazo 12 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico. 
Enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

12 meses subsequentes. 

Nó crítico 3 Falta de conhecimento da população sobre a malária 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi dito várias vezes durante o presente trabalho que a malária possui um 

poder de contagio muito grande, principalmente em Municípios com grandes áreas 

rurais,  como é o caso de Acrelandia. Outro fator que influencia muito no alerta que 

Operação (operações)  Aumentar o nível de informação dos usuários, família e 
comunidade sobre á malária 

Projeto “Viver sem malária” 

Resultados esperados Diminuir da incidência de casos de malária e aumento das 
atividades preventivas. 
População conhecendo mais sobre a malária  
Orientar o usuário sobre a necessidade de aumentar os 
cuidados, com o objetivo de reduzir fatores desencadeadores 
da doença 

Produtos esperados Grupos educativos ativos 

 

Recursos necessários 

Estrutural: conhecimentos sobre o tema, estratégias de 

comunicação e apoio da equipe. 

Cognitivo: Informações sobre o tema. 

Financeiro: Folhetos educativos recursos áudio visuais. 

Político: conseguir medicamentos e espaços locais para as 
ações. 

 

 

Recursos críticos 

Cognitivo: Sensibilização da equipe. 

Político: Parceria com o setor, mobilização social e apoio da 

gestão. 

Financeiro: Aquisição de material educativo e demais 
necessários. 

Controle dos recursos 
críticos 

 
Gestor municipal de saúde. 
Gerencia da atenção básica. 

Ações estratégicas  
Apresentar o projeto para a secretária municipal de saúde, 
apresentação e discussão de dados com os gestores. 
Construir alternativas de atendimentos para os pacientes com 
malária. 

Prazo  
12 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

 
Médico. 
Enfermeira. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

12 meses subsequentes. 
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se deve ter com esta patologia, é a falta de conhecimento dos cuidados que se 

devem ter para evitar a proliferação dos mosquitos e parasitários, como também, de 

manter sempre a caderneta de vacina em dia. 

Independente de todos os obstáculos e dificuldades que permeiam a prática 

da saúde pública em Unidades Básicas de Saúde, todos os objetivos foram 

alcançados pela soma de esforços de toda a equipe multiprofissional da Unidade 

Básica de Saúde Norton Vitorino Bohen, que nunca mede esforços para melhor 

atender a população. 

A produção deste trabalho foi desenvolvido usando como base a ética 

profissional e o comprometimento com a qualidade da saúde que é oferecida para a 

população de Acrelândia, desta forma, conclui-se o presente trabalho com o 

sentimento de dever cumprido e gratidão, com a certeza de que toda a prática em 

saúde foi desenvolvida e ofertada da melhor forma possível. 

Com tudo que foi apresentado, portanto, podemos perceber a importância de 

desenvolver estratégias que possam ampliar o conhecimento sobre a patologia e 

seu cuidado, com vistas às ações que possam aumentar a adesão ao tratamento e 

hábitos e vida mais saudáveis, são de grande relevância.  
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