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RESUMO 
 
 

A diarreia é uma condição médica caracterizada pelo aumento da quantidade de 
vezes de evacuações durante o dia com aspecto aquosos ou pouco consistentes. A 
principal consequência da diarreia é a desidratação, por conta da grande perda de 
líquidos nas fezes. Trata-se de uma infecção intestinal, geralmente provocada por 
vírus, bactérias ou parasitas e são adquiridas principalmente por meio de alimentos 
ou água contaminados, por isso o ideal é higienizar os alimentos e ficar atento a 
qualidade da água consumida. Considerando a proporção que a diarreia atinge 
durante o ano, especialmente crianças do município de Manoel Urbano- AC faz-se 
necessário implantar uma proposta de intervenção com o objetivo de enfrentar os 
casos de diarreia na população assistida pela Equipe de Saúde da Família Inácio 
Ribeiro da Silva. A metodologia para a construção desse trabalho foi um diagnóstico 
situacional realizado por meio de uma estimativa rápida dos problemas encontrados 
na área de abrangência da unidade. Além da estimativa rápida foi feita revisão de 
literatura sobre o tema e proposta de intervenção.  A intervenção consiste em 
promover informação referentes a saneamento básico, higiene dos alimentos e 
pessoal, causa, consequência e tratamento da diarreia.  
 
 
 

Palavras-chave: Diarreia. Higiene. Educação em Saúde. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Diarrhea is a medical condition characterized by an increase in the number of bowel 
movements during the day with watery or inconsistent aspects. The main 
consequence of diarrhea is dehydration, due to the large loss of fluids in the stool. It 
is an intestinal infection, usually caused by viruses, bacteria or parasites and are 
acquired mainly through contaminated food or water, so the ideal is to sanitize the 
food and pay attention to the quality of the water consumed. Considering the 
proportion that diarrhea reaches during the year, especially in children in the 
municipality of Manoel Urbano- AC, it is necessary to implement an intervention 
proposal with the objective of facing cases of diarrhea in the population assisted by 
the Family Health Team Inácio Ribeiro da Silva. The methodology for the 
construction of this work was a situational diagnosis carried out through a quick 
estimate of the problems found in the area covered by the unit. In addition to the 
quick estimate, a literature review on the topic and intervention proposal were made. 
The intervention consists of promoting information regarding basic sanitation, food 
and personal hygiene, cause, consequence and treatment of diarrhea. 
 
 
 
 
Keywords: Diarrhea. Hygiene. Intervention.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Manoel Urbano é um município brasileiro localizado no interior do estado 

do Acre, com uma população de aproximadamente 9.336 habitantes segundo 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2018). Está 

localizado na região Norte e distante da capital do estado – Rio Branco, 214 km.  

A cidade possui diversas tradições culturais como o aniversário do 

município no dia 14 de maio, Festival de Praia e do Pirarucu, comemorado no 

primeiro final de semana do mês de agosto, Festival das Festas Juninas, entre 

outros.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

O sistema municipal de saúde é o responsável pelos pontos de atenção à 

saúde de atenção primária e conta com três Unidades básicas de saúde quatro 

equipes de saúde atuando na zona urbana e duas na zona rural), uma Unidade 

Móvel, uma academia de saúde, um departamento de vigilância em saúde, dois 

polos bases e um polo indígena.  

Os atendimentos de urgência e emergência são realizados na Unidade 

Mista de Manoel Urbano de gestão estadual e, em casos extremos a referência é a 

capital Rio Branco para onde os pacientes são encaminhados.  

 

1.3 Aspectos da comunidade  

A comunidade onde a equipe atua é no centro da cidade de Manoel 

Urbano; trata-se de uma população simples e composta em sua maioria por 

funcionários públicos e autônomos. Os serviços básicos de saneamento são 

insatisfatórios, a coleta de lixo é realizada a cada dois dias e não possui rede de 

esgoto. Quanto aos recursos comunitários a comunidade é bem assistida: por se 

tratar da região central do município possui escolas, creches, comércios, prefeitura e 

secretarias.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Inácio Ribeiro da Silva  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
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 A Unidade Básica de Saúde (UBS) das equipes Inácio Ribeiro da Silva foi 

inaugurada há cerca de 13 anos e está situada na rua principal da cidade (Rua 

Valério Caldas de Magalhães -centro). A estrutura física é pequena e não possui 

adaptações para ser uma unidade de saúde, portanto, sua área é considerada 

inadequada e insuficiente para o atendimento da demanda, uma vez que a 

população de responsabilidade da equipe chega a 4.708 pessoas. 

A área destinada à recepção e triagem é minúscula e não comporta mais de 

30 (trinta) pessoas, o que gera um certo transtorno no atendimento à demanda 

espontânea, pois em alguns dias a quantidade de usuários buscando atenção é 

superior ao número de pessoas que a UBS consegue receber. Isso dificulta 

sobremaneira o atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e profissionais 

de saúde que utilizam e atuam na referida unidade.  

A Unidade, atualmente, está equipada e conta com alguns recursos para o 

trabalho da equipe como, mesa ginecológica, glicômetro, nebulizador, instrumental 

cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos. No entanto, é rotineiro faltar outros 

tantos materiais como linha de sutura, lâmpadas, oxigênio e outros materiais 

essenciais.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Inácio Ribeiro da 

Silva 

 

A equipe de saúde é formada pelos seguintes profissionais: 

 Uma médica; 

 Uma cirurgiã dentista; 

 Um auxiliar de saúde bucal; 

 Um enfermeiro; 

 Dois auxiliares de enfermagem; 

 Cinco agentes comunitários de saúde. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Inácio Ribeiro da Silva 

A unidade funciona de segunda-feira à sexta-feira de 07:00 às 17:00. Durante 

esse período são realizadas consultas médicas, atendimento odontológico, vacinas 

e atendimentos ambulatórias. A UBS também possui atendimento a demanda 
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programada de visitas domiciliares a residências com pessoas acamadas/dificuldade 

de locomoção, idosos e recém-nascidos.   

 

1.6 O dia a dia da equipe Inácio Ribeiro da Silva 

O tempo da Equipe Inácio Ribeiro está ocupado quase que exclusivamente 

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

saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer do colo do útero, atenção 

aos hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de crianças desnutridas e entrega 

de suprimento vitamínicos.  

 

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

passo)  

Após discussão com equipe de saúde e membros da comunidade, foram 

identificados cinco problemas principais passíveis de intervenção: 

 1.Diarreia; 

 2.Insuficiência Renal Aguda (IRA); 

 3.Parasitose; 

 4.Dengue; 

 5.Sífilis. 

 

1.8 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

Nessa etapa os problemas foram classificados em prioridade, conforme 

quadro abaixo: 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Inácio Ribeiro da Silva, 

Unidade Básica de Saúde Inácio Ribeiro da Silva, município de Manoel Urbano, 

estado do Acre, 2019. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Diarreia Alta 9 Parcial 1 

IRA Média 7 Parcial 4 

Parasitose Alta 6 Parcial 3 
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Dengue Alta 5 Parcial 
2 

Sífilis Média 3 Parcial 5 

Fonte: Unidade Básica Inácio Ribeiro da Silva 
*Alta, média ou baixa ** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados ***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

2 JUSTIFICATIVA 
 

Esse trabalho tem como finalidade abordar o principal problema 

encontrado na parte central do município do Manoel Urbano, no Acre. A 

necessidade de discutir a incidência de diarreia surgiu a partir do diagnóstico 

situacional realizado pela Equipe de Saúde da Família Inácio Ribeiro da Silva, onde 

se verificou que os índices de casos dessa condição médica são alarmantes, 

especialmente no período do verão. Logo, faz-se necessário uma intervenção dos 

serviços de saúde com o intuito de diminuir a quantidade de pessoas acometidas da 

doença no município. 

Esses números altíssimos de pessoas com infecções dessa natureza se 

configuram um problema para a equipe, que nos meses de maio a agosto fica 

sobrecarregada com pacientes apresentando os sintomas da diarreia. Por isso, esse 

estudo se torna relevante para a realidade do município, considerando que ações 

educativas e orientações podem fazer toda a diferença para solucionar o problema.  

 

A diarreia é considerada uma doença multifatorial que pode ser prevenida 

através da adoção de medidas de proteção contra agentes infecciosos. 

Destaca-se a necessidade de estratégias de prevenção voltadas para 
famílias de crianças menores de cinco anos, capazes de melhorar o 
conhecimento e a confiança materna em realizar os cuidados preventivos da 
diarreia infantil (JOVENTINO et al., 2017 apud SABINO et al., 2018, p.234). 
 

Trata-se de uma condição médica que não costuma durar mais de 4 dias, 

porém se não tiver um tratamento adequado pode evoluir para casos de diarreia 

crônica e desidratação.  

Segundo Fossari (2014, s/p): 

Essa desidratação pode chegar a um estágio tão grave e tão sério, que 
pode correr risco de vida. Principalmente as pessoas mais idosas e as 
crianças. Muitas vezes acompanhada de dor abdominal e cólica, e algumas 
vezes até febre e mal-estar (apud BRASIL, 2014, s/p).  
 

Dessa forma, esse trabalho se justifica na necessidade conscientizar a 

população de responsabilidade da equipe dos riscos que um simples quadro de 
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diarreia pode oferecer a saúde e orientar os usuários sobre medidas preventivas e 

curativas, bem como a diminuição dos casos.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar uma proposta de intervenção para o enfrentamento dos casos de 

diarreia na população assistida pela Equipe de Saúde da Família Inácio Ribeiro da 

Silva do município de Manoel Urbano, Acre. 

 
3.2 Objetivos  
 

 Propor maneiras de prevenir a doença por meio de práticas higiênicas e 

sanitárias. 

 Elaborar atividades/ações de orientação voltadas para a temática.  
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4 METODOLOGIA 
 

Para a construção desse trabalho a principal ferramenta utilizada foi um 

diagnóstico situacional realizado por meio de uma estimativa rápida dos problemas 

encontrados no centro do município de Manoel Urbano – AC.  

Um modo de se obterem essas informações é fazendo uma Estimativa 
Rápida, com uma equipe composta de técnicos da saúde e/ou de outros 
setores e representantes da população, examinando os registros existentes, 
entrevistando informantes importantes e fazendo observações sobre as 
condições da vida da comunidade que se quer conhecer. Portanto, a 
Estimativa Rápida é um método utilizado para elaboração de um diagnóstico 
de saúde de determinado território (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018, p. 
35). 
 

A Equipe de Saúde da Família (ESF) Inácio Ribeiro da Silva realizou um 

levantamento dos determinantes de saúde na área de abrangência para dar início a 

elaboração de um plano de intervenção a ser desenvolvido no território. Faria, 

Campos e Santos (2018) sugerem a realização de uma classificação que permita a 

priorização de um (ou mais) problemas, para o qual deve ser feito um plano de 

intervenção /plano de ação. 

 Durante a construção da revisão da literatura foi consultada a Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), biblioteca do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva 

(NESCON), arquivos da plataforma Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 

artigos do Ministério da Saúde (MS) para dar embasamento científico ao trabalho.  

Na produção escrita do projeto foram utilizadas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à 

Metodologia do Curso de Especialização do Cuidado em Saúde da Família.  
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Diarreia 

A diarreia é uma infecção que causa uma perda excessiva de água devido à 

frequência das evacuações e pela alteração da consistência das fezes. Essa doença 

associa-se ao condicionamento social da criança afetada e à assistência a ela 

direcionada, isto é, à ineficiência dos serviços de saneamento básico e às condições 

sociodemográficas precárias, nas quais a população infantil encontra-se inserida 

(CABRAL; SOUZA; CARDOSO, 2018). 

A principal complicação atribuída a diarreia é o quadro de desidratação que 

costuma se instalar, logo a avaliação do estado de hidratação deve ser prioridade na 

abordagem da criança com diarreia. Além disso, o peso perdido por conta do 

episódio diarreico é um dos aspectos que melhor representa a condição de 

desidratação do indivíduo. Assim, a desidratação é classificada em leve (< 5% de 

perda de peso), moderada (5%-10%) e grave (> 10% de perda de peso) (BRANDT; 

ANTUNES; SILVA, 2015).  

Na maioria das vezes essa doença é resultado de uma infecção por vírus 

(rotavirus, adenovirus), por bactérias (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, 

Escherichiacoli) ou por protozoários (ameba, Giradia lamblia, Cryptosporidium). 

Infecção por rotavírus é a mais comum gastroenterite que acomete as crianças e, 

representam 197.000 mortes por ano em decorrência de quadros de diarreia em 

crianças de 0 a 5 anos de idade (VANZELA et al., 2018).  

O MS ressalta que existe também a diarreia de origem não infecciosa que 

pode ser desencadeada por uso de alguns medicamentos, como antibióticos, 

laxantes e quimioterápicos utilizados para tratamento de câncer, ingestão de 

grandes quantidades de adoçantes, gorduras não absorvidas, e até uso de bebidas 

alcoólicas, são exemplos de situações que podem resultar em quadros de 

desidratação (BRASIL, 2017).  

A abordagem clínica a pacientes com sintomas de diarreia inicia com a coleta 

de dados importantes na anamnese, por exemplo, quando iniciou os sintomas, 

quantidade de evacuações e o intervalo de tempo entre elas; se existe a presença 

de muco ou sangue nas fezes, febre, náuseas e/ou vômitos e se existe alguma 

comorbidade (BRASIL, 2013a).  
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Uma representação esquemática de como deve ser a abordagem ao paciente 

com diarreia, em relação aos diferentes estágios que a doença pode apresentar, 

encontra-se no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Avaliação do estado nutricional do paciente com diarreia 

 

Fonte: Vanzella et al., 2018. 

 

Assim que verificado o quadro de diarreia é necessário iniciar o tratamento 

adequado para cada situação. O processo de reabilitação consiste em quatro 

passos: correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolítico; combate à 

desnutrição; uso adequado de medicamentos; prevenção das complicações. Além 

disso, vale ressaltar a importância do cartaz Manejo do paciente com diarreia (anexo 

A). Destaca-se que em casos de Doença Diarreica Aguda (DDA) faz-se necessário a 

notificação compulsória para que a Vigilância Epidemiológica das Doenças 

Diarreicas Agudas (VEDDA) consiga monitorar o perfil epidemiológico e detecte 

possíveis surtos da doença, em especial em crianças com menos de 5 anos de 

idade (BRASIL, 2013b).  

 Maior parte dos quadros de diarreia poderia ter sido evitada com medidas 

simples, por essa razão é essencial conhecer os diferentes causadores desse tipo 

de infecção e os tipos de agentes infecciosos envolvidos em determinada situação. 

Segue abaixo uma relação de possíveis causas para a diarreia aguda e os agentes 

que provocam o surgimento de cada quadro clínico, no quadro:  
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Quadro 3 – Possíveis causas para Diarreia Aguda    

 

 

5.2 Diarreia na Atenção Primária à Saúde 

A abordagem da atenção primária tem como objetivo custos menores, maior 

satisfação dos usuários e melhores indicadores de saúde, mesmo em situações de 

grande desigualdade social. Para isso é necessário reorganizar o sistema de saúde 

para uma atenção integral, continuada e resolutiva à saúde da população brasileira 

(ELIAS; MAGAJEWSKI, 2008).  

Um das medidas do sistema de saúde para alcançar esses objetivos foi a 

implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), 

no ano 2015, que visa a promoção e proteção da saúde da criança, proporcionando 

atenção e cuidados integrais do nascimento até os nove anos de vida (MACEDO et 

al., 2019).  

A diarreia pode ser desencadeada por diversos fatores passíveis de 

intervenção preventivas, por essa razão Sabino et al (2018) ressaltam que: 

Considerada uma doença de causa multifatorial, a diarreia pode ser 
prevenida por meio da adoção de medidas de proteção contra os agentes 
infecciosos. Destaca-se a necessidade de estratégias de prevenção 
voltadas para famílias de crianças menores de cinco anos, capazes de 
melhorar o conhecimento e a confiança materna em realizar os cuidados 
preventivos da diarreia infantil (JOVENTINO et al., 2017 apud SABINO et 
al., 2018, p.234).  
 

Os pontos de Atenção Primária à Saúde (APS) são responsáveis pelo 

desenvolvimento de ações estratégicas de prevenção e promoção à saúde, bem 

como o atendimento clínico dos pacientes que já apresentam quadros da infecção 

(BRASIL, 2017).  
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5.3 Morbidade Infantil: diarreia  
 

Sabino et al. (2018) destacam que a diarreia é considerada um problema de 

saúde pública a nível global, apresentando elevada morbimortalidade, sobretudo nos 

países em desenvolvimento. Dessa forma, a doença corresponde a segunda causa 

de morte entre as crianças de 0 a 5 anos, resultando na perda da vida de cerca de 

1,5 milhão de crianças em todo o mundo (MENEGUESSI et al., 2015). 

Apesar de terem diminuído as taxas mundiais de morbimortalidade por 

diarreia, continuam não aceitáveis, considerando-se que esta pode ser evitada 

através de medidas preventivas de saúde pública e promoção à saúde (MENDES; 

RIBEIRO; MENDES, 2013).  

No Brasil, verificou-se uma redução significativa na mortalidade infantil que 

passou de 70 óbitos por mil nascidos vivos na década de 1970 para cerca de 15 

óbitos por mil nascidos vivos na década atual. Esses avanços são atribuídos às 

melhorias das condições gerais de vida dos habitantes “e da disseminação entre 

profissionais da área da saúde e da própria comunidade dos princípios fundamentais 

do tratamento da diarreia aguda e desidratação, ou seja, terapia de reidratação e 

cuidados com a alimentação” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017, 

p.1).  

 
No Brasil, a queda da mortalidade por diarreia aconteceu na segunda 
metade do século XX. Políticas de saneamento básico implantadas no País 
a partir 1970 tiveram grande impacto na queda da mortalidade infantil; 
principalmente, pela queda da mortalidade por doenças infecciosas 
intestinais. Outras medidas, como a introdução da terapia de reidratação 
oral, diminuição da desnutrição infantil e melhora no acesso a serviços de 
saúde, podem ser apontadas como as principais responsáveis pelo declínio 
na mortalidade por diarreia no território brasileiro (OLIVEIRA; LATORE; 
2010, p. 103). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Diarreia”, para o qual se 

registram 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 (terceiro passo) 
 
Quadro 4 – Analise dos quadros de diarreia entres os usuários atendidos pela 
equipe Inácio Ribeiro da Silva, no terceiro quarto de 2019 
 
Descrição Número registrado Fonte dos dados 

Pacientes com diarreia  8 para cada 1000 
internados 
 

Dados da equipe  

Pacientes com diarreia 

instalada 

32 Dados da equipe 

Pacientes com diarreia 

realizando o tratamento 

adequado  

26 Dados da equipe 

Fonte: autoria própria, 2020.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

Diarreia é definida como mais de duas evacuações diárias ou mais do que é o 

habitual para aquela pessoa. Pode ocorrer ainda a perda da consistência das fezes 

com ou sem a presença de muco ou sangue. Na maioria dos casos, a diarreia dura 

alguns dias, porém quando ela dura semanas, pode indicar uma doença grave, 

como uma infecção persistente, um câncer ou uma doença inflamatória intestinal. 

O problema está relacionado a fatores ambientais, socioeconômicos e 
culturais, baixa cobertura e efetividade dos serviços de saúde. Esses fatores 
podem estabelecer diferenças marcantes em sua evolução devido às 
desigualdades que comprometem o perfil de produção e distribuição de 
bens e serviços no contexto de diferentes estratos da população 
(VASCONCELOS et al., 2018, p.2).  

A causa mais comum da diarreia é a infecção por vírus, bactérias ou outros 

parasitas que entram no organismo e compromete os órgãos do sistema 

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/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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gastrointestinal. Na área de abrangência assistida pela equipe de saúde Inácio 

Ribeiro da Silva a incidência de diarreia é muito grande, especialmente durante o 

verão, pois as condições climáticas favorecem a proliferação de bactérias e os 

cuidados com a conservação de alguns alimentos devem ser redobrados para 

prevenir esse tipo de doença.  

Esse aumento da demanda no período se caracteriza por ser um grande 

problema na UBS, pois a quantidade de pessoas procurando atendimento é superior 

à capacidade da equipe de atender com eficiência todos os pacientes, daí surge a 

necessidade de abordar esse tema na comunidade com objetivo de diminuir os 

casos, por meio de ações de educação em saúde.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

 Assistência insuficiente aos pacientes acometidos da doença; 

 Número insuficiente de ações educativas voltadas ao tema; 

 Falta de insumos e medicamentos para o atendimento adequado;  

 

 
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) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 5 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

1” relacionado ao problema “Diarreia”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Inácio Ribeiro da Silva, do município Manoel 

Urbano, estado do Acre 

Nó crítico 1 Assistência insuficiente aos pacientes acometidos da doença 

operação (operações)  Capacitar a equipe sobre a diarreia, pois muitos profissionais da 

saúde não dão a devida atenção ao problema por se tratar de 

algo corriqueiro na UBS 

projeto Orientações sobre Diarreia Aguda 

resultados esperados Espera-se mais responsabilidade dos profissionais com doenças 

consideradas de baixo risco, pois sem o tratamento adequado 

pode se agravar e causas complicações indesejadas.  

produtos esperados Capacitação profissional por meio de reuniões, palestras, fóruns... 

recursos necessários Cognitivo: Profissionais com conhecimentos sobre o tema para 

ministrar as ações educativas 

Financeiro: Investimento no quadro de profissionais  

Político: Associação dos profissionais da saúde com a gestão 

pública para a viabilização do projeto  

viabilidade do plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: Profissionais capacitados  

Político:  Associação dos profissionais da saúde com a gestão 

pública para a viabilização do projeto 

Financeiro:  Investimento no quadro de profissionais 

controle dos recursos críticos 
- ações estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde em parceria com a Unidade Básica 
Inácio Ribeiro da Silva 

 Solicitar junto a gestão municipal o subsídio para a 
realização das ações, bem como a capacitação de 
profissionais por meio do processo de educação 
permanente.  

acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Coordenação da Atenção Básica do município 

De julho de 2019 a julho de 2020.  

gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Será realizado o monitoramento por meio de relatórios ao fim de 
cada atividade realizada 
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Quadro 6 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

2” relacionado ao problema “Diarreia”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Inácio Ribeiro da Silva, do município Manoel 

Urbano, estado do Acre 

Nó crítico 2 Número insuficiente de ações educativas voltadas ao tema 

6º passo: operação 

(operações)  

Desenvolver ações de educação em saúde relacionadas a 

infecções gastrointestinais como é o caso da diarreia, 

praticamente inexistentes na UBS 

6º passo: projeto Educação em saúde: Diarreia  

6º passo: resultados 

esperados 

Mudança de hábitos dos usuários por meio da informação 

repassada a eles pela equipe de saúde 

6º passo: produtos esperados Palestras, distribuição de panfletos com informações e instruções, 

atividades coletivas direcionadas a temática 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais com conhecimentos sobre o tema para 

ministrar as ações educativas 

Financeiro: Recurso para confecção dos materiais de apoio 

(panfletos, folders...) 

Político: Associação dos profissionais com os usuários assistidos 

por meio do princípio do acolhimento 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Profissionais com conhecimentos sobre o tema para 

ministrar as ações educativas 

Político:  Associação dos profissionais com os usuários assistidos 

por meio do princípio do acolhimento 

Financeiro:  Recurso para confecção dos materiais de apoio 

(panfletos, folders...) 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Equipe de Saúde da Família Inácio Ribeiro da Silva 

 Ofícios solicitando a compra de meterias  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeira da equipe de saúde 

De julho de 2019 a julho de 2020. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Será realizado o monitoramento por meio de relatórios ao fim de 
cada atividade realizada 
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Quadro 7 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

3” relacionado ao problema “Diarreia”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Inácio Ribeiro da Silva, do município Manoel 

Urbano, estado do Acre 

Nó crítico 3 Falta de insumos e medicamentos para o atendimento adequado 

6º passo: operação 

(operações)  

Solicitar junto à gestão de saúde do município insumos e 

medicamentos para a realização de um atendimento adequado 

6º passo: projeto  Gestão em saúde 

6º passo: resultados 

esperados 

Disponibilização dos insumos e medicamentos para o 

atendimento na UBS 

6º passo: produtos esperados  Insumos e medicamentos 

6º passo: recursos 

necessários 

Financeiro: para comprar os insumos e medicamentos solicitados  

Político: articulação da Secretária de Saúde com UBS 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro: para comprar os insumos e medicamentos solicitados  

Político: articulação da Secretária de Saúde com UBS 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Diretor da Unidade Básica de Saúde  

 Solicitar a aquisição dos materiais e sensibilizar a gestão 
para a necessidade das ações.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Diretor da Unidade Básica de Saúde – 3 meses 

De julho de 2019 a julho de 2020. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Relatórios  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Uma proposta de intervenção como essa é de suma importância para a 

melhoria das condições de vida dos moradores da cidade de Manoel Urbano, no 

interior do estado Acre, pois propõe maneiras de solucionar os problemas 

encontrados no diagnóstico da situação de saúde do território. 

Questões como, saneamento básico, acesso a água potável e coleta de 

lixo estão diretamente ligadas a saúde pública, mais especificamente ao tema 

proposto “Incidência de diarreia”, uma vez que está diretamente ligado aos aspectos 

citados.  

Dessa forma, pode-se afirmar que a intervenção em nível primário é 

fundamental para o combate e controle desse tipo de infecção, tendo em vista que 

responsabilidade da APS consiste em atuar na promoção a saúde e prevenção de 

doenças. 

Vale ressaltar a necessidade de qualificar os profissionais para lidar com 

os problemas vivenciados diariamente nas UBS, para que nenhuma condição 

médica seja negligenciada, mesmo as que não apresentam grandes riscos. Um 

tratamento adequado é o fator crucial para a restauração da saúde dos pacientes 

enfermos.  
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