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RESUMO 

 

 

As condições de saneamento básico são fatores determinantes para a saúde de uma 

população. Sabendo que as condições de saneamento básico são precárias no município 

e, tendo em vista a quantidade de agravos que podem ser associados às situações precárias 

de esgotamento sanitário, como, por exemplo, o descarte de resíduos sólidos e o consumo 

de água contaminada,  escolheu-se abordar essa temática importante para o Bairro Bela 

Vista, onde se localiza a Unidade de Saúde da Família Antônio Alves Cavalcante, em 

Assis Brasil, Acre. Destacamos o fato de que a população apresenta baixo grau de 

instrução, o que contribui para ignorância quanto aos riscos da falta de esgoto sanitário, 

podendo refletir diretamente no acúmulo de lixo em baixo das casas e ao consumo de 

água inapropriada, com possível contaminação. Essa proposta se baseia no grande 

número de atendimentos de doenças adquiridas por meio de água contamina e/ou contato 

direto com esgoto. Nesse sentido, a equipe propôs um projeto de intervenção para 

diminuição de problemas de saúde causados pela falta de saneamento básico na área de 

abrangência com intuito de reduzir os agravos associados ao mesmo. A metodologia para 

a elaboração deste trabalho foi dividida em três partes – Realização de um diagnóstico 

situacional; revisão de literatura e desenvolvimento de um plano de ação. Portanto, a 

implementação de um plano de intervenção direcionado para essa temática é 

imprescindível para superar as dificuldades acerca do assunto e conscientização, tanto da 

população a se manifestar em prol dos seus direitos, bem como sensibilizar os gestores 

regionais para o estabelecimento de melhores políticas de saúde pública. 
 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família; Saneamento básico; Helmintíase. 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

 

Basic sanitation conditions are determining factors for the health of a population. 

Knowing that basic sanitation conditions are precarious in the municipality and, in view 

of the amount of injuries that can be associated with precarious situations of sanitary 

sewage, such as, for example, the disposal of solid waste and the consumption of 

contaminated water, we chose to address this important theme for Bairro Bela Vista, 

where the Antônio Alves Cavalcante Family Health Unit is located, in Assis Brasil, Acre. 

We highlight the fact that the population has a low level of education, which contributes 

to ignorance about the risks of lack of sanitary sewage, which may directly reflect on the 

accumulation of garbage under the houses and the consumption of inappropriate water, 

with possible contamination. This proposal is based on the large number of visits for 

diseases acquired through contaminated water and / or direct contact with sewage. In this 

sense, the team proposed an intervention project to reduce health problems caused by the 

lack of basic sanitation in the coverage area in order to reduce the problems associated 

with it. The methodology for preparing this work was divided into three parts - 

Conducting a situational diagnosis; literature review and development of an action plan. 

Therefore, the implementation of an intervention plan directed to this theme is essential 

to overcome the difficulties on the subject and awareness, both of the population to speak 

out in favor of their rights, as well as to sensitize the regional managers for the 

establishment of better health policies. public health. 

 

 

Keywords: Family Health Strategy; Sanitation; Helminthiasis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Assis Brasil, no interior de Estado Acre surgiu a partir do antigo 

seringal Paraguçu, desbravado, em 1908, por três irmãos nordestinos: Belarmino Freire, 

Durval Freire e Policarpo Freire. No ano de 1958 foi denominada Vila de Assis Brasil, 

em homenagem a Francisco de Assis Brasil, o político e diplomata que negociou 

juntamente com o Barão de Rio Branco, Ministro de Estado das Relações Exteriores, a 

compra do Acre do governo boliviano (IBGE, 2017). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo 

do ano de 2010 a cidade acreana possuía uma população de 6.072 habitantes e estimativa 

é que se tenha chegado à 7.417 habitantes no ano de 2019, o que o coloca na 21º posição 

em relação aos outros 22 municípios do estado. Sua área territorial é de 4.974,174 km² o 

que representa uma densidade demográfica de 1,22 hab/km² (IBGE, 2017).  

A região vem passando por diversos avanços significativos, por exemplo, a taxa 

de urbanização subiu de 37,85% para 46,00% nos anos de 2000 a 2010. Além disso, o 

município teve um ganho populacional de 1,02% ao ano, no mesmo período (ATLAS DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO).  

 

Figura 1. Localização do município de Assis Brasil no mapa do Acre 

 
Fonte: IGBE, 2017 
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1.1 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de saúde é adepto da Estratégia Saúde da Família (ESF) e, 

todos os pontos de atenção à saúde são vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente o município conta com 9 (nove) estabelecimentos de saúde de atenção 

primária, todos mantidos pela gestão municipal. Entre eles 3 (três) Unidade Básicas de 

Saúde (UBS), 2 (duas) academias de saúde, 1 (um) laboratório de análises clínicas, 1 (um) 

polo base indígena, 1 (um) centro de abastecimento farmacêutico e 1 (uma) Secretaria 

Municipal de Saúde. 

A referência em saúde indígena é o Polo Base Indígena que presta atendimento 

aos povos assistidos pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) Alto Rio 

Purus (DATASUS, 2020). Esse ponto de atenção foi implantado no ano de 2019 com 

intuito de realizar a cobertura completa dos povos indígenas da região do Alto Purus. 

No âmbito de atenção secundária o município possui apenas 1 (uma) Unidade 

Mista de gestão estadual que é responsável pelas urgências e emergências. Para 

atendimentos terciários os pacientes são encaminhados para a capital do estado, Rio 

Branco (DATASUS, 2020). 

 Entre os serviços oferecidos à população tem-se as consultas médicas, consultas 

de enfermagem, consultas odontológicas, puericultura, exame preventivo do câncer do 

colo uterino, entre outros são cadastradas no sistema e-SUS Atenção Básicas (e-SUS AB), 

utilizando, para a captação de dados, o sistema de software Coleta de Dados Simplificadas 

(CDS-AB), visto que não dispõe de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

 

1.2 Aspectos da comunidade  

A comunidade Bela Vista é uma das maiores e mais carentes do município de 

Assis Brasil, composta em sua maioria por pessoas carentes que migraram para região em 

busca de melhores condições de vida e trabalho. As maiores partes das residências são 

construídas de madeira e não possuem esgotamento sanitário e água encanada. Vale 

ressaltar também que a rua que corta a comunidade não tem pavimentação nenhuma e a 

iluminação pública é precária. Há coleta de lixo, porém, os moradores não contribuem 

para o descarte do lixo adequadamente, e além de tudo, boa parte deste joga o lixo em 

baixo das casas, sem qualquer cuidado o que acarreta na disseminação de doenças por 

agentes infecciosos. 

Outro aspecto relevante na comunidade é a quantidade de mães adolescentes que 

em sua maioria são solteiras e moram com os pais. 
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A população da comunidade não conta com muitos serviços sociais, existe apenas 1 (uma) 

escola de ensino básico, 1 (uma) creche e 2 (duas) igrejas evangélicas. 

 

1.3 A Unidade Básica de Saúde Antônio Alves Cavalcante  

A UBS Antônio Alves Cavalcante está localizada no bairro Bela Vista atendendo a 

demanda espontânea e programada todos os dias da semana entre as 8:00 horas e as 17:00 

horas. Trata-se de um estabelecimento ambulatorial que presta atenção domiciliar, 

atenção a promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos e produção do cuidado e, 

também imunização.  

 

1.4 A Equipe de Saúde da Família Antônio Alves Cavalcante da Unidade Básica 

de Saúde Antônio Alves Cavalcante 

A equipe de saúde Antônio Alves Cavalcante é uma equipe Estratégia de Saúde da 

Família tipo I com Saúde Bucal Modalidade I (ESFSB) e, foi implantada no município 

no ano de 2013 para prestar serviços à comunidade local.  

 

Quadro 1- Equipe de Saúde Antônio Alves Cavalcante 

Profissional Quantidade  

Médico 1 

Dentista  1 

Enfermeiro  1 

Técnico de Enfermagem  5 

Auxiliar em saúde bucal  1 

Agente comunitário de Saúde 6 

Fonte: Autoria própria, 2020 

 

1.5 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Antônio Alves Cavalcante 

A UBS funciona todos os dias úteis da semana das 07:00 as 11:00 horas e das 

13:00 as 17:00 horas com atendimentos de atenção primária à saúde, realizando 

ações/atividades de promoção, prevenção e reabilitação à saúde.  
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No turno da manhã são realizados os atendimentos de demanda espontânea e no turno da 

tarde as consultas agendadas – os agendamentos são realizados pelo técnico de 

enfermagem. 

 

1.6 O dia a dia da equipe Antônio Alves Cavalcante 

A rotina da ESF consiste em atendimento da demanda espontânea de segunda-

feira a sexta-feira pela parte da manhã onde são realizadas consultas médicas, 

atendimentos odontológicos, imunização, puericultura e exames Preventivo do Câncer do 

Colo do Útero (PCCU), nebulizações e curativos. Para isso é realizado a triagem dos 

pacientes – aferição da pressão arterial, temperatura, peso e altura.  

No período vespertino fica destinado a consultas agendadas, acompanhamento do 

pré-natal, parto e nascimento, visitas domiciliares com participação do médico e/ou 

enfermeiro aos pacientes da classificação de risco e atenção ao paciente com tuberculose.  

Esse processo de trabalho é definido pela coordenação da equipe juntamente com 

os demais membros na reunião mensal de planejamento das ações e atividades, tudo 

pensando em otimizar o atendimento dos usuários e promover o vínculo com as famílias 

e o cuidado humanizado a todos.  

Mesmo com os esforços da equipe para atender a todos, a demanda espontânea é 

muito grande, o que acaba sendo um problema no período da manhã quando o fluxo de 

pessoas em busca de atendimento é maior. Devido a estrutura física da UBS ser pequena 

gera um certo tumulto, além das acomodações não serem suficientes.  

As reuniões da equipe são realizadas mensalmente em uma sala nas instalações da 

unidade de saúde, a oportunidade é utilizada para planejar as ações e atividades a serem 

desenvolvidas durantes os 30 dias seguintes, bem como discutir os resultados dos 30 dias 

anteriores. 

 

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

(primeiro passo) 

 

A estimativa rápida dos problemas foi utilizada como metodologia de pesquisa, 

pois é um método rápido e eficaz que conta com a participação dos usuários, o que 

compreende visões diferentes sobre um mesmo problema. Durante as observações da 

comunidade e as pequenas entrevistas realizadas com alguns moradores foram detectadas 

várias características negativas da área de abrangência da USF Antônio Alves Cavalcante 
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que se configuram determinantes em saúde que precisam de intervenção pelos sistemas 

municipais.  

 

Entre os problemas verificados temos:  

 

1. População assistida é formada principalmente por indivíduos de baixa condição 

socioeconômica com baixa escolaridade, inclusive muitos são analfabetos;  

2. Acúmulo de lixo em baixo e ao redor dos domicílios; 

3. Esgoto sanitário inadequado; 

4. Ausência de água encanada nos domicílios;  

5. Péssimas condições estruturais da UBS;  

6. Altos índices de hipertensão arterial e diabetes mellitus;  

 

Todos esses problemas se apresentam como empecilho para a qualidade do 

atendimento e da saúde dos moradores da comunidade Bela Vista. As ações de melhoria 

envolvem níveis mais altos de decisão junto a atenção da gestão municipal.  

Os problemas 2, 3 e 4 são responsáveis pelo surgimento de diversos agravos à 

saúde como, por exemplo, proliferação de micoses, diarreia, disenteria, verminoses, febre 

tifoide, hepatite A e entre outras. Além disso, contribui para o agravamento de doenças 

epidemiológicas como a dengue, devido aos diversos criadores que surgem com o 

acúmulo do lixo.   

 

Quadro 2- Agravos prevalentes em 2019 

Agravos N° 

Verminoses  377 

Diarreias 83 

Dengue  72 

Micoses 42 

Febre Tifoide 0 

Fonte: Equipe de saúde Antônio Alves Cavalcante, 2019 
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1.8 Priorização dos problemas– a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Foram identificados problemas descritos abaixo de acordo com sua importância e 

urgência, assim como a capacidade de enfrentamento do referido problema. 

 

Quadro 3- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Antônio Alves Cavalcante, 

Unidade Básica de Saúde Antônio Alves Cavalcante, município de Assis Brasil, 

estado do Acre 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Altas taxas de analfabetismo 

e baixa escolaridade 
Média 2 Fora 6 

Acúmulo de lixo em baixo e 

ao redor dos domicílios 
Alta 7 Parcial 2 

Esgoto sanitário inadequado Alta 7 Parcial 3 

Ausência de água encanada 

nos domicílios 
Alta 5 Parcial 4 

Péssimas condições 

estruturais da UBS 
Média 2 Fora 5 

Altos índices de hipertensão 

arterial e diabetes mellitus 
Alta 7 Total 1 

Fonte: Autoria própria, 2020.  

*Alta, média ou baixa 

** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

 

O setor de saneamento no Brasil está diretamente ligado ao desenvolvimento 

social e econômico do país, além de ser um fator determinante no âmbito da saúde pública 

mundial, uma vez que favorece o surgimento e proliferação de doenças. De acordo com 

Valente (2018), existe evidencias comprovadas na relação de causalidade entre falta de 

saneamento básico e a proliferação de várias doenças infecciosas e parasitarias que estão 

diretamente ligadas a estes cuidados (VALENTE 2018). 

Além disso, este mesmo autor afirma que “no Brasil, de 2001 a 2009, as doenças 

relacionadas ao saneamento básico inadequado foram responsáveis diretas por 13.449 

óbitos anuais, ou 1,31% de todos os óbitos no período” (VALENTE, 2018, p. 15). Assim, 

podemos afirmar que são necessários projetos de intervenção na Atenção Primária à 

Saúde (APS) para promoção de medidas e propor ações de conscientização da população 

quanto aos riscos existentes e treinamentos e capacitações para minimizá-los e preveni-

los.  

Abordar essa temática é importante para o Bairro Bela Vista, onde se localiza a 

USF Antônio Alves Cavalcante, devido o mesmo apresentar uma das condições de 

saneamento básico mais precário do município de Assis Brasil. Além disso, sua 

população adstrita possui baixo grau de instrução, o que contribui para ignorância quanto 

aos riscos da falta de esgoto sanitários e acumulo de lixo em baixo das casas e próximo 

as residências somando-se ao consumo de água inapropriada, pois não tem garantias de 

potabilidade.  

Grande parte dos atendimentos na UBS é relacionada a doenças adquiridas por 

meio de água contamina e/ou contato direto com esgoto. Por essa razão considera-se 

importante ressaltar a proposta desse tema, nesta comunidade, para traçarmos um 

planejamento especialmente por meio da conscientização popular.  

Diante desta situação, torna-se necessário evidenciar os riscos e os possíveis 

cuidados a serem tomados para a diminuição das infecções bacterianas entre os usuários 

assistidos pela ESF.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 
 

Propor um projeto de intervenção para diminuição de problemas de saúde 

causados pela falta de saneamento básico na área de abrangência da ESF Antônio Alves 

Cavalcante, Assis Brasil - Acre. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Apresentar os nós críticos do projeto sobre saneamento básico e suas 

implicações na saúde humana na ESF Antônio Alves Cavalcante; 

 Propor estratégias e ações relacionadas ao saneamento básico; 

 Propor atividades de promoção a saúde e prevenção doenças causadas pela 

falta de saneamento básico. 
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4. METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), a fim de realizar o diagnóstico situacional e elaboração do plano de 

ação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). Realizaram-se procedimentos metodológicos 

que abrangem algumas etapas para a elaboração deste trabalho: 1º Realização de um 

diagnóstico situacional; 2º Revisão de literatura e 3º Desenvolvimento de um plano de 

ação.  

O diagnóstico situacional foi realizado e fundamentado por dados 

disponibilizados no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), na base de dados 

da internet do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com foco nos dados 

do município e mais precisamente da USF Antônio Alves Cavalcante. 

Em seguida identificaram-se os principais problemas de saúde da área de 

abrangência, e priorizando, segundo sua importância e a capacidade de enfrentá-los, 

sendo escolhido o mais relevante: a falta de saneamento básico.  

Também foi realizada uma revisão da literatura na Biblioteca Eletrônica Científica 

Online (SciELO), na Biblioteca Virtual em Saúde do NESCON, em artigos científicos da 

PUBMED, em documentos de órgãos públicos (ministérios, secretarias) e de outras fontes 

de busca para revisão bibliográfica. 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo: Iniciação de metodologia de 

trabalho de conclusão de curso (CORREA, VASCONCELOS, SOUZA, 2018). 

Para a definição das palavras-chave foi consultado os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): Estratégia Saúde da Família, Saneamento básico, Helmintíase.  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada como um mecanismo do 

sistema de saúde para organizar a Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil (BRITO; 

MENDES; NETO, 2018)  

Um dos marcos principais desse processo de transição foi a criação do Programa 

Saúde da Família (PSF) 1994, que pouco a pouco se estabeleceu como principal 

mecanismo de atualização do modelo assistencial anterior e, proporcionou uma 

ampliação significativa no acesso aos serviços de saúde no SUS que anos depois se 

transformou na Estratégia Saúde da Família (ESF) (PINTO; GIOVANELLA; 2018). 

 A ESF foi implementada por meio da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 

que regulamenta a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que prevê a revisão de 

diretrizes e normas para a reestruturação da APS (BRASIL, 2012). Os avanços foram 

tanto que, “identificou-se aumento de 157% no número de usuários atendidos em 

consultas, passando de 1.048 em janeiro de 2017 para 2.694 atendimentos em abril de 

2018, e queda de 13% para 2% na taxa de faltas dos usuários às consultas” (CIRINO, et 

al. 2020, p.1). 

A partir da necessidade de reorganização do sistema de saúde surgiu a necessidade 

de um modelo alicerçado no trabalho em equipe, que seja capaz de desenvolver um 

cuidado integral dos indivíduos, priorizando a família em seu território, estabelecimento 

de vínculo, acolhimento, desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde, 

tratamento e reabilitação. Além de promover articulação com os demais níveis de 

complexidade de atenção, garantindo a integralidade das ações e a continuidade do 

cuidado (SANTOS et. al., 2018). 

Para tanto, a ESF se estrutura em torno de princípios como “a centralidade na 

pessoa/família, o vínculo com o usuário, a integralidade e a coordenação da atenção, a 

articulação à rede assistencial, a participação social e a atuação intersetorial” 

(ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HARMANN, 2016, p. 1500). O Ministério da 

Saúde garante que a proximidade entre a equipe de profissionais e usuário da área de 

cobertura proporciona uma relação mais íntima que permite que se conheça a pessoa, a 

família e a vizinhança. Essa interação assegura uma maior adesão aos tratamentos e às 

intervenções propostas pela equipe de saúde para os usuários sob sua responsabilidade 

(BRASIL, 2013).  
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Vale ressaltar que os maiores esforços são destinados a ofertar de uma assistência 

integral aos usuários do sistema público de saúde. Santos et. al., (2018) ressaltam que:  

A integralidade do cuidado perpassa pela redefinição de práticas de saúde 

norteadas pelas subjetividades inerentes ao trabalho em saúde e a valorização 

das necessidades de saúde dos usuários, impulsionando a possibilidade de 

construção do cuidado centrado no usuário com fortalecimento do vínculo, 

acolhimento e autonomia, com potencial significativo para se reverter a 

descontinuidade do cuidado ainda presente no cotidiano dos serviços de saúde 

(SANTOS et. al., 2018, p. 37). 

 

Em suas duas décadas de implantação a ESF continua sendo defendida como 

política para a reorganização dos serviços e ações que norteiam a Atenção Primária à 

Saúde (APS), gerando diversos resultados favorável ao sistema de saúde. Entretanto, se 

faz necessário frisar que a ESF enfrenta diversos desafios, pois atuam em cenários 

complexos e diversificados, rodeados por interesses políticos, econômicos e sociais de 

cada localidade e, em algumas situações suas potencialidades são reduzidas pondo em 

risco sua credibilidade como melhor opção para reorganizar os serviços e ações de saúde 

(ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016).  

 

5.2 Saneamento Básico  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2019) considera indispensável o acesso 

aos serviços de saneamento para a saúde humana, tanto para prevenção de infecções 

quanto paramelhorar as condições de bem-estar mental e social.  

Atualmente, as medidas de saneamento são consideradas maneiras de preservar 

ou melhorar as condições do meio ambiente com o objetivo de evitar doenças na 

população, ampliar a qualidade de vida da população e à produtividade do 

indivíduofacilitando a atividade econômica dos países (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2012).  

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 

definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura 

e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas 

pluviais (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012, s/p). 

 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 foi desenvolvida para estabelecer as 

novas diretrizes nacionais para o saneamento e para a política federal de saneamento 

básico, bem como criar o Comitê Interministerial de Saneamento Básico (BRASIL, 

2007). Uma das disposições principais desta lei é a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico para nortear a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 

bem como determinar os princípios dessa prestação de serviços, delimitar as obrigações 
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do titular, delegar dos serviços e as regras para a articulação entre o titular e os prestadores 

de serviços (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012).  

O Instituto Trata Brasil (2012) também ressalta que o plano deve ser “formulado 

sob a coordenação do poder público, com a participação de todos que atuam no 

saneamento num determinado território e pela sua população, independente dela ter 

acesso ou não ao serviço” (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012, s/p).  

 

Entretanto, as condições de saneamento básico no país estão muito distantes do 

preconizado nessa lei e, nem todos os princípios foram efetivados no território brasileiro. 

Quadro 4 –Situação do saneamento básico no Brasil de acordo com o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento, 2018 

Atendimento com 

rede de água 

Atendimento com 

rede de esgoto 

Cobertura de coleta 

regular de resíduos 

sólidos 

Sistema de drenagem 

urbana 

 

 

Pop. Total – 83,6% 

Pop. Urbana – 92,8%  

 

 

Pop. Total – 53,2%  

Pop. Urbana – 60,9% 

 

 

Pop. Total – 92,1%  

Pop. Urbana – 98,9% 

54,3% dos municípios 

possuem sistema exclusivo 

para drenagem 

24,6% dos municípios 

possuem sistemas unitários 

(misto com esgotamento 

sanitário)  

17,6% dos municípios não 

possuem sistema de 

drenagem  

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. SNIS, 2018.  

 

No quadro acima é percetível qua a maior falha do sistema brasileiro consiste na 

ampliação da rede de esgoto, onde pouco mais de metade da população possui acesso 

adequado a esse serviço.  

A ausência de um sistema de saneamento adequado contribui para o surgimento 

de diversas doenças como, diarreia e doenças tropicaisnegligenciadas – problemas que 

podem evoluir para quadros de desnutrição. Portanto, o saneamento tem impacto direto 

na prevenção de doenças e na garantiada dignidade, logo é considerado como um direito 

humano básico (OMS, 2019).  

Bovolato (2010) destaque que:  

Diversas doenças infecciosas e parasitárias têm no meio ambiente uma fase de 

seu ciclo de transmissão, como por exemplo, uma doença de veiculação 

hídrica, com transmissão feco-oral. A implantação de um sistema de 

saneamento, neste caso, significaria interferir no meio ambiente, de maneira a 

interromper o ciclo de transmissão da doença (BOVOLATO, 2010, p. 10). 
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 No ano de 2009, o SUS gastou em média R$ 350,00 por infecção gastrintestinal, 

resultando em uma despesa de R$ 161 milhões/ano, apenas para tratamento de infecções 

dessa natureza – nesse montante está englobado gastos com a compra de medicamentos 

para o tratamento pós-hospitalização ou a despesa com o retorno ao médico. A 

disponibilização do saneamento a toda a população se converteria em uma redução 

significativa de casos (462 mil casos por ano para 343 mil) e, consequentemente levaria 

a uma economia de R$ 745 milhões em internações ao longo dos anos (INSTITUTO 

TRATA BRASIL, 2012). 

 

5.3 Verminoses (geo-helmintíases) 

 

O Ministério da Saúde (MS) descreve verminoses como infecções causadas 

principalmente por parasitas do gênero Ascaris lumbricóide popularmente conhecida 

como lombriga, o Ancilostomideo popularmente conhecido como amarelão e 

Trichuristrichiura popularmente conhecido como verme chicote, que se instalam no 

organismo de adultos e crianças (BRASIL, 2017). Esse grupo de parasitas são 

denominados de geo-helmintíases, ou simplesmente helmintos. Trata-se de organismos 

abundantes no planeta, infectando cerca de 1/6 da população mundial. Recebem esse 

nome em razão de seu ciclo evolutivo ocorrer em parte no solo – a principal fonte de 

infecções devido à quantidade de larvas ou ovos presentes no mesmo (BRASIL, 2016).  

 

A infecção por geo-helmintos é causada por meio do contato com o solo 

contaminado com ovos embrionados ou larvas dos parasitos e é mais comum 

nos países em desenvolvimento, onde as precárias condições socioeconômicas 

estão vinculadas à falta de acesso à água potável e ao saneamento adequado. 

A associação desses fatores com a falta de informação específica sobre os 

parasitos se configura como grave problema de saúde pública, afetando mais 

as populações desfavorecidas (BRASIL, 2018, p.6).  

 

Sobre a prevalência de helmintíases, O MS ressalta “que a prevalência no Brasil 

varia de 2% a 36%; podendo alcançar 70% na população escolar, principalmente nos 

municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)” (BRASIL, 2016, p. 

11).Fonseca et. al., (2010) enfatizam que as grandes desigualdades socioeconômicas 

existente no território brasileiro, juntamente com processo de urbanização desordenado, 

obrigam a parte mais carente da população a viverem em precárias condições, 

especialmente de moradia, o que resulta em grandes áreas periféricas onde as condições 

de saneamento são inexistentes o que torna o ambiente suscetível a proliferação e 

transmissão das parasitoses.  
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Em relação ao cenário das crianças em idade escolar o Guia Prático para o 

Controle das Geo-helmintíases de 2018 do MS aponta: 

No caso das geo-helmintíases, as crianças em idade escolar constituem o 

público alvo ideal para essa intervenção, sendo o grupo de risco mais 

importante, pois estão em contato continuo com o solo contaminado e seus 

hábitos higiênicos, que muitas vezes não são os mais adequados. O impacto 

negativo da infecção entre as crianças não tratadas pode produzir, além da 

redução no desenvolvimento físico e mental, uma diversidade de 

sintomatologias que incluem diarréia, dores abdominais, inapetência, perda de 

peso, até processos obstrutivos, levando, em casos extremos, sem intervenção 

cirúrgica, ao óbito do paciente (BRASIL, 2018, p.8).  

 

Fonseca et. al., (2010) acreditam que devido à multiplicidade dos aspectos que 

acarretam na sua ocorrência, tais parasitoses continuam sendo uma grande preocupação 

do setor de saúde que, mesmo com os conhecimentos científicos e avanços da tecnologia 

existentes para tratamento e prevenção. Considerando a dimensão do problema e a 

capacidade de enfrentamento, foi lançado no ano de 2005, o Plano Nacional de Vigilância 

e Controle das Enteroparasitoses e, em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) que consiste no desenvolvimento de ações para ampliação do saneamento básico 

em todo país, com objetivo de reduzir as doenças infecciosas e parasitárias (FONSECA, 

et. al., 2010).  

 

5.4 Verminoses: transmissão, diagnóstico e tratamento 

 

Transmissão das infecções por A. lumbricoides e o T. trichiura ocorre través da 

ingestão de ovos embrionados que podem estar presentes nas mãos sujas, nos alimentos 

crus consumidos sem higienização previa como, por exemplo, em hortaliças, legumes e 

frutas. Também é uma maneira de contaminação a ingestão de água não tratada. Vale 

salientar que a falta de hábitos higiênicos adequados como não lavar as mãos após ir ao 

banheiro, antes das refeições, ou antes, de manipular os alimentos contribuem 

significativamente para o contágio. Já a infecções por A. duodenale ou N. americanus são 

resultantes da penetração ativa das larvas na pele do hospedeiro, ou por via oral. Assim, 

o contágio é mais comum quando existe um contato direto entre apele e solo contaminado 

ou por sua ingestão com água (BRASIL, 2018). 

Além disso, estudos analisam o papel dos insetos como formigas e moscas na 

dispersão dos ovos dos geo-helmintos através de suas patas. Em áreas onde não existem 

serviços de saneamento básico adequados, esses insetos se tornam vetores mecânicos, 

pois pousam em fezes ou solo contaminados por esgotos a céu aberto e, se deslocam e 

pousam em alimentos que serão consumidos posteriormente (BRASIL, 2018).  
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Em situações em que o indivíduo possui uma baixa carga parasitária, não existe a 

presença de sinais e sintomas, entretanto, à medida que esta carga parasitária vai 

aumentando, os sintomas aparecem. Em quadros de verminoses, tanto infecções leves 

quanto a infecções maciças os principais sintoma observados são: 

 

Diarréia, dor abdominal, desnutrição, eosinofilia sanguínea, anemia por 

deficiência de ferro (no caso dos Ancilostomídeos), obstrução intestinal (ou 

lesões nos pulmões no caso de Ascaris lumbricoides), prolapso retal (no caso 

de Trichuristrichiura) e até mesmo a expulsão dos vermes adultos através dos 

orifícios pelo organismo quando há uma grande quantidade de vermes adultos 

parasitando (HOLANDA & VASCONCELOS, 2015, p. 2). 

 

“O diagnóstico da infecção por meio de métodos parasitológicos é baseado na 

observação microscópica dos ovos dos parasitos nas fezes (coproscopia)” (BRASIL, 

2018, p.16). Atualmente, há diversos mecanismos para a excursão do exame copro 

parasitológico, porém a técnica utilizada é determinada pela suspeita clínica (HOLANDA 

& VASCONCELOS, 2015). 

Após a detecção do agente patológico o tratamento é realizado a base de 

Albendazol ou qualquer outro helmíntico de uso oral. 

 

O Albendazol já foi utilizado em milhões de indivíduos em diversos países. 

Apresenta poucos efeitos colaterais e baixa toxicidade, uma vez que é pouco 

absorvido pelo intestino e tem rápida eliminação pelo organismo. A 

administração em dose única é uma vantagem para utilização em campanhas 

além de ser de amplo espectro e ter baixo custo (BRASIL, 2018, p.19). 

 

 

Outro aspecto importante sobre as geo-helmintíases é que são consideradas 

doenças negligenciadas das quais os principais mecanismos de intervenção é a prevenção 

por meio da quimioprofilaxia. Bem como ações integradas direcionadas para a prevenção 

e controle, especialmente educação em saúde e articulação com os setores responsáveis 

por saneamento básico e educação (BRASIL, 2019). 
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6. PLANODE INTERVENÇÃO  

 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “problemas de saúde causados 

pela falta de saneamento básico na área de abrangência da unidade de saúde da família 

Antônio Alves Cavalcante, Assis Brasil-Acre”, 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 Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

A equipe Antônio Alves Cavalcante decidiu realizar a proposta de intervenção 

direcionada falta de serviços de saneamento básico adequado na comunidade assistida 

devido aos inúmeros agravos de saúde ocasionados pela ausência do mesmo.  

Além das doenças crônicas, as doenças infecciosas são bastante prevalentes entre 

os pacientes atendidos e, a equipe verificou uma ligação direta dessas infecções com o 

consumo de água contaminada por micro-organismo, a exposição a esgotos a céu aberto 

e ao acumulo de lixo próximo as residências.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A relevância de abordar sobre problemas de saúde causados por falta de 

saneamento é devido ao fato da realidade da área de abrangência da USF Antônio Alves 

Cavalcante ser realmente crítica neste contexto, tanto pelo fato da questão de o 

saneamento ser precário quanto pelo grau de instrução dos moradores desta área e a pouca 

sensibilidade dos profissionais de saúde para tratar deste tema. 

Facilmente se verifica lixos e entulhos em baixo e ao redor das casas e esgoto a 

céu aberto ao redor das ruas, contaminado a água e o solo. Com isso, aumentam os casos 

de doenças de transmissão hídrica, alimentar e infecções de pele entre os usuários 

atendidos na USF Antônio Alves Cavalcante. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Para o problema “Saneamento Básico Inadequado” foram elencados os seguintes 

nós críticos:  

 Consumo de água não tratada; 

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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 Exposição a esgoto e lixo acumulado; e 

 Falta de informações quanto aos agravos de saúde associados a falta de 

saneamento;  

 

6.4 Desenho das operações 

 

Os passos do sexto ao décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 

 

Quadro 5- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Ausência de esgotamento 

sanitário adequado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Alves Cavalcante, do município Assis Brasil, estado Acre 

 

 

 

Nó crítico 1 Consumo de água não tratada  

6º passo: operação (operações) 
Orientar os usuários quanto a maneiras alternativas de tratar a água 

para consumo  

6º passo: projeto Água tratada: um direito de todos  

6º passo: resultados esperados 

Espera-se que os usuários adotem medidas alternativas de 

tratamento da água como a utilização de hipoclorito de sódio e 

fervura 

6º passo: produtos esperados 
Palestras, rodas de conversa e parcerias com os agentes 

comunitários na disseminação das informações 

6º passo: recursos necessários 
Cognitivo: conhecimento sobre as formas de tratamento da água 

Financeiro: custeio para confecção de folder, capazes e banner 

7º passo: viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Financeiro: aquisição de hipoclorito de sódio para a distribuição 

aos usuários  

8º passo: controle dos recursos 

críticos - ações estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde – favorável  

Solicitar junto à gestão do município a disponibilização de 

materiais e insumos para efetivação do plano, no caso o hipoclorito 

de sódio. 

9º passo; acompanhamento do 

plano-responsáveis prazos 

O acompanhamento será realizado pela médica e enfermeira da 

equipe de saúde;  

O prazo foi de três meses de ações 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação das 

ações 

O monitoramento se deu por meio de relatórios a cada 15 dias e a 

avaliações foram realizadas pela equipe em suas reuniões mensais.  
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Quadro 6- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Ausência de esgotamento 

sanitário adequado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Alves Cavalcante, do município Assis Brasil, estado Acre 

 

 

Nó crítico 2 Exposição a esgoto e lixo acumulado 

6º passo: operação (operações) 
Conscientizar a população quanto aos riscos associados a essa 

exposição e orientar as maneiras corretas de descarte do lixo  

6º passo: projeto + saneamento 

6º passo: resultados esperados 

Espera-se que a população compreenda os malefícios que a falta de 

saneamento básico provoca na vida dos mesmos e que passem a 

descartar o lixo de forma e no local correto 

6º passo: produtos esperados Implantação de processo educativa direcionados a temática  

6º passo: recursos necessários 

Cognitivo: profissionais qualificados  

Financeiro: confecção de matérias informativa sobre o saneamento 

básico 

7º passo: viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Político: articulação entre as Secretárias de Meio Ambiente, de 

Saúde e a Prefeitura Municipal para a ampliação da rede de esgoto 

do município  

Financeiro: Investimentos em saneamento básico 

8º passo: controle dos recursos 

críticos - ações estratégicas 

Secretárias municipais e Prefeitura 

 

9º passo; acompanhamento do 

plano-responsáveis e prazos 

O acompanhamento será realizado pela médica e enfermeira da 

equipe de saúde; 

O prazo estipulado foi de 12 meses  

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação das 

ações 

O monitoramento e a avaliações foram realizadas pela equipe em 

suas reuniões mensais. 
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Quadro 7- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Ausência de esgotamento 

sanitário adequado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Alves Cavalcante, do município Assis Brasil, estado Acre 

 

Nó crítico 3 
Falta de informações quanto aos agravos de saúde associados a 

falta de saneamento 

6º passo: operação (operações) 
Conscientizar os usuários quanto aos agravos de saúde ligados 

com a falta de saneamento  

6º passo: projeto Doenças associadas a falta de saneamento básico  

6º passo: resultados esperados 

Espera-se que a população conheça as doenças causadas pela falta 

dos serviços de saneamento básico; adotem medicas preventivas a 

referidas doenças; sejam capazes de identificar as situações de 

risco.  

6º passo: produtos esperados Palestras, rodas de conversa, iniciativas de educação permanente... 

6º passo: recursos necessários 
Cognitivo: Profissionais qualificados  

Financeiro: Divulgação e convite para as palestras 

7º passo: viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Financeiro: Divulgação e convite para as palestras 

8º passo: controle dos recursos 

críticos- ações estratégicas 
Equipe de Saúde da Família  

9º passo; acompanhamento do 

plano - responsáveis e prazos 

O acompanhamento será realizado pela médica e enfermeira da 

equipe de saúde; 

A expectativa é que ações sejam implantadas permanentemente 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação das 

ações 

O monitoramento e a avaliações foram realizadas pela equipe em 

suas reuniões mensais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todos os aspectos abordados não restam dúvidas em relação à 

importância dos serviços de saneamento básico para a conservação da saúde humana, 

considerando todo o impacto negativo que a falta desses serviços pode acarretar na saúde 

dos indivíduos.  

 Vale ressaltar que os mais afetados com a ausência de saneamento são as pessoas 

de baixa renda, uma vez que as condições sociais obrigam os mesmo a residirem em locais 

propícios à proliferação de doença, locais em que os indivíduos ficam expostos a esgotos 

a céu aberto, lixo acumulado e uma grande parcela não possuem acesso a água tratada.  

Infelizmente, é essa realidade condiz com boa parte da população de Assis Brasil, 

no Acre, onde as condições de saneamento são precárias ou mesmo inexistentes gerando 

uma série de problemas, especialmente no quesito saúde pública.  

Portanto, a implementação de um plano de intervenção direcionado para essa 

temática é imprescindível para superar as dificuldades acerca do assunto e conscientizar 

a população a se manifestar em prol dos seus direitos e também os conscientizar do seu 

papel enquanto cidadãos.  
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