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RESUMO 
 

Este projeto de intervenção foi desenvolvido junto à Equipe de Saúde da Família 
(ESF-05) da Unidade Básica de Saúde Sineide Freire Monteiro, teve como objetivo a 
redução dos casos novos de esquistossomose na comunidade do bairro de São 
Miguel na cidade de Teotônio Vilela em Alagoas, por meio de uma proposta de 
intervenção com ações de educação em saúde, adotando a estratégia de tornar 
rotineira a prática de abordagem do tema na sala de espera da UBS e preleções nas 
escolas de ensino básico da área adstrita à ESF 05, utilizando a equipe de agentes 
de saúde, a enfermeira e o médico da unidade, teria como prática rotineira a 
solicitação de exame parasitológico de fezes, pelo método de KATO-KATZ, de todo 
usuário que vier à Unidade de Saúde para consulta médica e de enfermagem, bem 
como a realização de tratamento dos que apresentarem resultados positivos. O 
desenvolvimento dessa estratégia poderia reduzir os casos da doença na 
comunidade e informar ao gestor de saúde sobre a situação da endemia na área, 
uma vez que o município não realiza levantamento na zona urbana, desde que o 
programa passou para a gerência municipal, apesar de altos índices nos 
levantamentos da zona rural. O município encontra-se na área considerada 
endêmica do estado. Para fundamentação do projeto, fez-se pesquisa bibliográfica 
na base de dados da SciELO e em Programas do Ministério da Saúde.  O projeto de 
intervenção também incluiu no trabalho de rotina dos agentes de saúde, no 
momento das visitas domiciliares, um levantamento das áreas contaminadas no 
entorno dos domicílios, propondo às autoridades municipais, a necessidade de 
execução de obras de saneamento básico na região. 
 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Esquistossomose. Saneamento 

básico. 
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ABSTRACT 

 

This intervention project was developed with the Family Health Team (ESF-05) of the 
Sineide Freire Monteiro Basic Health Unit, aimed at reducing new cases of 
schistosomiasis in the community of São Miguel neighborhood in the city of Teotônio 
Vilela in Alagoas, through a proposal of intervention with actions of health education, 
adopting the strategy of making routine the practice of approaching the subject in the 
waiting room of the UBS and lectures in elementary schools of the area attached to 
the ESF 05, using the team of health agents, the nurse and the doctor of the unit, 
would have as routine practice the request of parasitological examination of feces, by 
the KATO-KATZ method, of all users who come to the Health Unit for medical and 
nursing consultation, as well as such as the treatment of those who present positive 
results. The development of this strategy could reduce the cases of the disease in 
the community and inform the health manager about the situation of the endemic in 
the area, since the municipality does not survey in the urban area, since the program 
passed to the municipal management, despite high rates in rural areas. The 
municipality is in the area considered endemic of the state. In order to justify the 
project, a bibliographic research was done in the SciELO database and in the 
Ministry of Health Programs. The intervention project also included in the routine 
work of health agents, during home visits, a survey of the contaminated areas around 
the homes, proposing to the municipal authorities, the need to carry out basic 
sanitation works in the region. 
 
 
 

Keywords: Family Health. Schistosomiasis. Basic Sanitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município Teotônio Vilela 

 

Teotônio Vilela é uma cidade com 43.960 habitantes, com área do município 

estimada em 299.222 km2 e densidade demográfica de 138.15 habitantes/km2, 

localizada na mesorregião do leste do estado de Alagoas e distante 

aproximadamente 100 km da capital. O antigo povoado de Feira Nova fundado 

oficialmente em 10 de outubro de 1966, que pertencia ao vizinho município de 

Junqueiro, foi elevado à categoria de município com a denominação de Teotônio 

Vilela pela lei estadual nº 4831 de 12.12.1986, alterada pela lei estadual nº 4884 de 

27.02.1987, desmembrado dos municípios de Coruripe, Junqueiro e Campo Alegre 

(TEOTÔNIO VILELA, 2014; IBGE, 2018). 

Segundo o IBGE, em 2016 o salário médio mensal era de 1.8 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

11,4%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, o município tinha 51,3% da população nessas condições (IBGE, 

2018). 

Ainda segundo o IBGE, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública 

da cidade tiveram nota média de 5.7 no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 4 de 102. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 1 de 102. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 96.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 30 de 102 dentre as 

cidades do estado e na posição 3751 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 

2018). 

O município apresenta uma rede de 26 escolas de ensino pré-escolar, sendo 

22 municipais e quatro privadas, 34 escolas do ensino fundamental, sendo 30 

municipais e quatro privadas e duas do ensino médio, sendo ambas da rede 

estadual (IBGE, 2018). 
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Com relação à economia, o PIB per capta do município em 2015 era de R$ 

8.945,49. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) em 2010 era 0,564 e o 

índice de pobreza 69,89 (IBGE, 2018). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 17.29 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 1.5 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 37 de 102 e 34 de 

102, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições 

são de 1602 de 5570 e 1887 de 5570, respectivamente. O município conta com 24 

estabelecimentos de saúde (IBGE, 2018).  

Teotônio Vilela apresenta 47,1% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 68% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 19,9% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 

municípios do estado, fica na posição 16 de 102, 40 de 102 e 21 de 102, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 

2362 de 5570, 3229 de 5570 e 1863 de 5570, respectivamente (IBGE, 2018). 

 

1.2 Aspectos da comunidade do Bairro de São Miguel 

 

A comunidade abrange parte do centro da cidade e o bairro de São Miguel, 

cortada em toda sua extensão pela principal via da cidade, Av. Maria Geane, que a 

atravessa de ponta a ponta. As habitações desta via e próximas a ela são de melhor 

qualidade, porém, a população a despeito disto, é na sua maioria composta por 

pessoas pobres das classes C, D e E, com áreas de extrema pobreza. Os adultos, 

principalmente, os mais velhos e os idosos são em sua maioria analfabetos. Em 

função da criação de escolas e da política do bolsa família que exige a presença das 

crianças na escola, este quadro vem se revertendo nos jovens e crianças. 

Localizada na periferia da zona urbana em bairro que conta com serviço de 

fornecimento de água tratada, ainda que de qualidade sofrível, possui esgotos e 

valas a céu aberto e não existe saneamento básico. 

A comunidade é extremamente dependente do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e, praticamente não tem sequer condições de adquirir medicamento, ficando 

à mercê da farmácia básica municipal. O índice de desemprego é muito alto, 

situação agravada com a atual crise por que passa todo o país, e especificamente 
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com a crise sucroalcooleira, com o fechamento de uma das usinas responsáveis por 

grande parte das vagas, ainda que sazonais. 

Em função desta situação, as crises existenciais são um problema de saúde 

muito sério nesta comunidade, com um número muito alto de dependentes de 

medicamentos de controle especial, o que causa a prescrição de repetição de cerca 

de 150 receitas mensais. 

 

1.3. O Sistema Municipal de Saúde de Teotônio Vilela 

 

Na área de saúde, o município oferece à população a realização de consultas 

médicas e exames de média complexidade, atendimento de urgência e emergência 

e cuidado hospitalar, embora os casos de maior complexidade sejam enviados para 

a capital em função da ausência de especialistas e de equipamentos.  

O município adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a 

reorganização da atenção básica, desde o início desta estratégia, contando hoje 

com 13 equipes na zona urbana e 5 equipes na zona rural, cobrindo basicamente 

100% da população. Um problema no desenvolvimento da ESF, ainda é a 

rotatividade dos profissionais de saúde, particularmente de médicos contratados. 

Apenas dois médicos são concursados, além de sete do Programa Mais Médicos. 

Entre os seis médicos do Programa Mais Médicos, temos três jovens médicos no 

início de carreira, que mais cedo ou mais tarde se afastarão para cursar 

especialização e duas médicas cubanas. 

Hoje, o sistema de Saúde de Teotônio Vilela conta ainda com um Centro de 

Atenção Psicossocial, três Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), Centro de 

Diagnóstico, onde são realizados os atendimentos especializados, os exames 

realizados pelo Laboratório de Analises Municipal e os exames de imagens, (raio x, 

mamografias e ultrassonografias), a Central de Atendimento Farmacêutico, além de 

sediar uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde (UBS) Sineide Freire Monteiro 
 
 
 Instalada em nova sede, com salas amplas e bem iluminadas, sala de espera 

com capacidade para considerável número de usuários, sala de reunião, usada 

também pelos agentes quando estão realizando algum trabalho na sede.  

A unidade conta ainda com um consultório médico bastante amplo, com 

banheiro privativo, um consultório de enfermagem, um consultório odontológico, sala 

de curativos e observação, sala de vacina, sala de pré-consulta, farmácia, sala da 

direção administrativa, sala de esterilização, copa/cozinha, banheiros para usuários 

e banheiros para funcionários. Todas as principais dependências são climatizadas. 

 

1.5 A Equipe Saúde da Família Sineide Freire Monteiro (PSF 05) 

 

A equipe é composta por um médico, uma enfermeira, uma odontóloga, duas 

técnicas de saúde, oito agentes comunitários de saúde, uma auxiliar de saúde bucal, 

uma recepcionista, uma auxiliar de serviços gerais e a diretora administrativa. 

 

 
1.6 Funcionamento da Unidade Básica de Saúde Sineide Freire Monteiro  
 
 

A UBS funciona em dois turnos, o primeiro de 7:00 às 11:30 e o segundo das 

13:00 às 16:30 horas,  

 

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

(primeiro passo) 

 

Os principais problemas à saúde na área de abrangência do PSF 05, área 

urbana na periferia de Teotônio Vilela são: 

1) Grande número de hipertensos descompensados, ora por negligência no 

tratamento pelo paciente, ora por negarem-se ao tratamento por não apresentarem 

sintomatologia; 

2) Grande número de diabéticos descompensados pelos mesmos motivos 

referidos aos hipertensos, com número considerável de casos em que a 

insulinoterapia se faz necessária e estes diabéticos se negam à sua utilização; 
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3) Grande número de acamados, por amputação de membro inferiores, por 

sequelas de acidente vascular encefálico, por demência na doença de Alzheimer e 

por artropatias ou outras debilidades; 

4) Grande número de pacientes que buscam a unidade por apresentarem 

discopatias, outros distúrbios da coluna e tendinopatias, principalmente nos ombros; 

5) Alguns casos positivos de teste rápido para sífilis que ultimamente vêm 

surgindo em maior número; 

6) Surgimento de alguns casos de Esquistossomose mansônica detectados por 

meio do exame de fezes ou com exames sorológicos positivos; 

7) Alto número de portadores de doenças psiquiátricas, usuários de drogas de 

controle especial. 

 

1.8 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnostico da 

comunidade de São Miguel, adstrita à Equipe de saúde (PSF 05), Unidade Básica de Saúde 

Sineide Freire Monteiro, município de Teotônio Vilela, estado de Alagoas. 

Unidade de Saúde – Equipe de PSF 05 – Priorização dos Problemas 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

ESQUISTOSSOMOSE Alta 10 pontos Total 1 

SIFILIS Alta 5 pontos Total 2 

HIPERTENSÃO Alta 5 pontos Parcial 3 

DIABETES Alta 5 pontos Parcial 4 

AVC Media 3 pontos Parcial 5 

ARTROPATIAS Media 2 pontos Fora 6 

Fonte: Autoria Própria. 

*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 

 

É função de uma equipe de Saúde da Família conhecer a realidade da 

população pela qual é responsável e identificar as situações e problemas aos quais 

essa população se encontra mais exposta, para que então possa intervir de maneira 

apropriada. Desta forma, com relação à esquistossomose, a Secretaria de Saúde 

local adotou uma cota mensal para cada UBS da área urbana, uma vez que não há 

levantamento coproscópico pela equipe de controle de endemias nesta área, que 

faça solicitação de exame de fezes pelo método de Kato-Katz (KATZ;CHAIA, 1968).  

Portanto, o levantamento na área urbana está sendo realizada aos poucos e 

se justifica pela ausência de inquérito nos últimos anos, por conseguinte, 

desconhecimento da situação da esquistossomose na sede do município.  

A coordenação de endemia vem concentrando esforços em área rurais onde 

a população utiliza águas contaminadas de rios e açudes e apresenta em 

consequência, índices elevados da doença. 

Segundo a Coordenação de Alagoas da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), há um recrudescimento da esquistossomose no estado, sendo que 60% 

do território alagoano seria área endêmica com uma população de mais de dois 

milhões de indivíduos expostos à infecção (COUTO, 2005). 

A decisão de realizar levantamento da situação da esquistossomose na área 

urbana, levou em consideração o total desconhecimento do índice atual e ainda, o 

surgimento de casos positivos nas unidades por meio do diagnóstico coproscópico 

ou sorológico. 

Medronho (1995 apud ARAUJO, 2004, p. 23) afirma: 

No processo saúde‐doença os fatores ambientais são fundamentais para a 

ocorrência de diversas doenças. O conhecimento da variação espacial e 
temporal da incidência das doenças concomitantemente com situações 
ambientais especificadas é importante para o planejamento de ações de 
prevenção e controle das mesmas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de ação que vise à redução do surgimento de novos casos 

de esquistossomose, com proposta de tratamento para todos os usuários que 

apresentarem resultado positivo, por meio do exame parasitológico pelo método 

KATO-KATZ. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Propor a identificação e eliminação das áreas de transmissão 

conhecidas como criadouros de importância epidemiológica, através da 

limpeza da vegetação das margens, fonte de alimento e adoção de 

outras medidas de controle dos caramujos; 

 Propor a realização de treinamento dos agentes comunitários de saúde 

a fim de aumentar o nível de informação sobre a infecção e seu modo 

de transmissão; 

 Elaborar propostas de ações de educação em saúde da população sob 

risco, incluindo abordagem sobre a doença durante as visitas 

domiciliares dos agentes comunitários de saúde; 

 Elaborar protocolos para Identificação e tratamento dos casos positivos 

de esquistossomose na comunidade; 

 Fornecer subsídios ao setor competente da administração municipal, 

para aumentar a conscientização da importância do saneamento 

básico com eliminação das valas e esgotos a céu aberto. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4 METODOLOGIA 

 

Através do Método de Estimativa Rápida foi possível diagnosticar os 

principais problemas enfrentados pela população assistida pela UBS PSF 05, em 

Teotônio Vilela, Alagoas. O método de Estimativa rápida é um método que contribui 

para a identificação das necessidades de saúde de determinados grupos a partir da 

sua própria população (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA; 1998). 

Utilizou-se ainda o diagnóstico situacional por meio da estratégia de 

Estimativa Rápida (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2017), incluindo reuniões com 

Equipe de Saúde da Família PSF 05 e coleta de dados na Secretaria de Vigilância 

Epidemiológica do município de Teotônio Vilela. 

Após a identificação da problemática na assistência à saúde da população 

adstrita, foi determinado como problema prioritário, junto a equipe de ESF, o 

combate ao principal hospedeiro do Schistossoma mansoni, os caramujos da 

espécie B. glabrata e B. straminea, bem como a identificação e tratamento dos 

casos. 

Para embasar o desenvolvimento desse projeto de intervenção e afirmar a 

importância do tema abordado, foi realizada revisão de literatura sobre o tema 

através da pesquisa de artigos científicos, utilizando as bases de dados eletrônicas 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

para o levantamento de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e 

ainda, consulta a sites de órgãos oficiais do governo (BVS, 2017).  

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

Normas Técnicas (ABNT), bem com as orientações do módulo Iniciação à 

Metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, VASCONCELOS, 

SOUZA, 2017).  

Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde para a definição das 

palavras-chave (BRASIL, 2017). 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

A Esquistossomose é uma doença parasitária, causada pelo Schistosoma 

mansoni e teve sua com le a  e c i  o  elo cie  i  a  aia o  i a    a  ilva em 1908 

(CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008). A magnitude de sua prevalência, 

principalmente na região nordeste do Brasil, está associada à sua severidade em 

muitos casos, conferindo à doença uma grande relevância como problema de saúde 

pública no País (KATZ, 2013).  

O agente etiológico Schistosoma mansoni é um helminto pertencente à 

classe Trematódea, família Schistosomatidae e gênero Schistosoma. São vermes 

digenéticos (organismos que, no decorrer do seu ciclo biológico, passam por formas 

de reprodução sexuada e assexuada). Apresentam a forma delgada e de coloração 

branca, sexos separados (característica desta família), onde a fêmea adulta é mais 

alongada e encontra-se alojada em uma fenda do corpo do macho, denominada de 

canal ginecóforo (CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008; BRASIL, 2017a). 

O parasita tem como hospedeiro intermediário caramujos do 

gênero Biomphalaria e por sua vez as formas adultas habitam os vasos 

mesentéricos do homem, seu hospedeiro definitivo.  

É uma doença inicialmente assintomática, que pode evoluir para formas 

clínicas extremamente graves com aumento da pressão do sistema porta, 

hepatomegalia, esplenomegalia, ascite e varizes de esôfago, podendo levar o 

paciente ao óbito. A maior parte dos ovos acumula-se no fígado, causando uma 

fibrose tanto mais grave, quanto maior for a infestação. Os ovos eliminados pelas 

fezes no ambiente ocasionam a contaminação das coleções hídricas naturais ou 

artificiais (CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008; BRASIL, 2017a). 

O ciclo biológico do S. mansoni depende da presença do hospedeiro 

intermediário nestas coleções hídricas. Estes hospedeiros são caramujos do 

gênero Biomphalaria, onde ocorre a reprodução assexuada do helminto. No Brasil, 

as espécies Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea e Biomphalaria 

tenagophila são os responsáveis pela disseminação da esquistossomose. Sua 

distribuição geográfica abrange principalmente, as regiões Nordeste, Sudeste e 

Centro-Oeste (CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008; BRASIL, 2017a). 

A transmissão da esquistossomose ocorre apenas e exclusivamente através 

das fezes com ovos viáveis dos vermes e a presença dos caramujos é condição 
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imperiosa nesta transmissão.  Em contato com a água, os ovos eclodem e liberam 

larvas, denominadas miracídios, que infectam os caramujos. Após quatro a sete 

semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercarias, infectante para 

o homem. Os caramujos infectados eliminam cercarias por todo seu período de 

vida, de aproximadamente um ano (CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008; BRASIL, 

2017a). 

No homem, o período de incubação dura de duas a seis semanas após a 

infecção e, ao final deste período já pode eliminar ovos viáveis de S. mansoni, a 

partir de cinco semanas após a infecção, prolongando-se quando não tratado, por 

um tempo médio de 10 anos, podendo chegar a até 20 anos. A prevenção consiste 

em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros 

intermediários infectados (CARVALHO; COELHO; LENZI ,2008; BRASIL, 2017b). 

Na segunda metade da década de 1970, foi criado pelo Ministro da Saúde 

Paulo de Almeida Machado, o Programa Especial de Controle da Esquistossomose 

(PECE), depois transformado em Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) 

operacionalizado pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) 

nos Estados onde existia a endemia (BRASIL, 2008). 

O plano operativo envolvia equipes de levantamento coproscópico e 

tratamento, formada por laboratoristas, auxiliares e guardas de endemias e equipes 

de malacologia, formadas por guardas de endemias que promoviam o levantamento 

dos criadouros de importância epidemiológica dos caramujos dos gêneros straminea 

e glabrata, os hospedeiros intermediários da esquistossomose mansônica no Brasil 

(BRASIL, 2008). 

A SUCAM usava moluscocidas nos criadouros, ao mesmo tempo em que era 

realizado o tratamento da população, e a Fundação Serviços Especiais de Saúde 

Pública (FSESP) realizava a construção das privadas de fossa seca em toda área 

rural e perfuração de poços artesianos nos povoados e vilas, visando desse modo, 

interromper a cadeia de transmissão. Esta nova instituição assumiu o PCE até o final 

da década de 90, quando houve uma desaceleração das campanhas de saúde 

pública desenvolvidas pelo Ministério da saúde (BRASIL, 2008).  

A metodologia aplicada utilizava a técnica coproscópica desenvolvida por 

KATO-KATZ, com duas lâminas de cada amostra e o tratamento com Mansil 

(Oxaminiquine) era executado pelos guardas das equipes de diagnóstico e 

tratamento de acordo com o índice de positividade no levantamento coproscópico. 
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Para índices superiores a 25%, toda a população da localidade era tratada; para 

índices entre 15% e 25% eram tratados todos os positivos e conviventes e, quando 

inferiores a 15%, apenas os positivos (BRASIL, 2008). 

Toda a área endêmica do Nordeste, e em nosso caso, de Alagoas, foi alvo 

desse trabalho árduo ao longo de anos, e apesar de não se conseguir erradicar a 

esquistossomose, pôde-se observar uma redução significativa na transmissão e 

praticamente a eliminação das formas graves com hepato-esplenomegalia, ascite e 

varizes de esôfago resultantes da hipertensão do sistema porta. No estado de 

Alagoas esse fato se constatou junto aos hospitais de Maceió com drástica redução 

das esplenectomias, muito frequentes na época, pelos anos que se seguiram ao 

Plano de Combate a Esquistossomose (ARAÚJO, 2004; BRASIL, 2008). 

Segundo Rocha et al. (2016) recomenda-se que, em locais endêmicos onde 

existe um percentual de positividade inferior a 15%, deve-se utilizar, como estratégia 

de controle, o tratamento dos indivíduos com exame parasitológico de fezes positivo 

para evitar a dispersão da endemia. Atualmente, o tratamento farmacológico da 

esquistossomose em Alagoas baseia-se no uso do Praziquantel (PZQ), conforme 

recomendações do Ministério da Saúde. 

Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), através do 

Programa de Controle da Esquistossomose em Alagoas, há um recrudescimento da 

endemia. De acordo com esses dados, 60% do território alagoano seria área 

endêmica e mais de dois milhões de indivíduos estariam expostos à infecção 

(COUTO, 2005) 

Com a criação SUS, houve a descentralização do controle de endemias para 

as prefeituras, e os recursos do PCE, inclusive os humanos (agentes de endemias e 

laboratoristas) foram redistribuídos e agora estão sob a responsabilidade dos 

gestores municipais, que por conta de suas prioridades, em alguns casos, 

desaceleraram as ações contra a esquistossomose (BRASIL, 2008).  

Ultimamente, está havendo em Alagoas um recrudescimento de formas 

graves de esquistossomose, principalmente nos municípios das bacias do Mundaú e 

Paraíba e, apesar de fora dessa área de maior incidência, o surgimento no 

consultório de exames positivos nos leva a acreditar que esteja havendo 

transmissão na área urbana do município de Teotônio Vilela.  
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Desse modo, mostra-se a importância da adoção de medidas profiláticas e 

melhoria nas condições de saneamento básico, assim como educação em saúde da 

comunidade. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
 

Essa proposta refere-se ao problema prio iza o “Esquistossomose”,  a a 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 

(FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 2017).  

 
6.1 Descrição do problema selecionado 
 
 

Levando-se em conta o surgimento de casos de exames positivos para a 

esquistossomose na UBS, que o estado de Alagoas é considerado de alta 

prevalência para Esquistossomose e que desde a passagem da gestão do Programa 

de Controle da Esquistossomose (PCE) para os municípios não ocorre um estudo da 

situação dessa  endemia na área urbana de Teotônio Vilela, em que pese a alta 

prevalência em algumas localidades da zona rural, resolvemos priorizar o 

levantamento da situação na área de abrangência do PSF 05. 

6.2 Explicação do problema 

 

Desconhecimento da forma de transmissão da endemia por parte da 

população, ausência de saneamento básico, esgotos a céu aberto, prática da pesca 

e lazer em rios e açudes próximos à cidade, são problemas que explicam a 

existência de transmissão da esquistossomose em áreas endêmicas. 

FIGURA 1 – Esquema explicativo do ciclo de transmissão da esquistossomose 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos2/Esquistossomose.php 

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
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3 Seleção dos nós críticos 
 

Nó critico 1: Baixa cobertura das ações das equipes de endemias 

direcionadas para o diagnóstico situacional da esquistossomose na área urbana do 

município. 

Nó critico 2: Desinteresse da comunidade em colaborar com o levantamento 

coproscópico, tratamento quando assintomáticos e desinteresse em medidas 

profiláticas. 

Quadro 2 - Operações sobre o nó critico 1, relacionado ao problema esquistossomose, na 
população adstrita à Equipe de Saúde da Família (PSF 05), Unidade Básica de Saúde 
Sineide Freire Monteiro, no município de Teotônio Vilela, estado de Alagoas. 

Nó critico 1 Baixa cobertura das ações das equipes de endemias direcionadas 
para o diagnóstico situacional da esquistossomose na área urbana 
do Município 

Proposta Solicitação de exame de fezes pelo método de Kato-katz de todos os 
comunitários atendidos na UBS. 

Resultado 
esperado 

Descobrir os novos casos e tratá-los antes que possam evoluir para 
formas graves, além de reduzir a prevalência da doença. 

Recursos 
materiais 
necessários 

Coletores para fezes, lâminas e lamínulas de microscópio, microscópio, 
kits Kato-katz já recebidos anualmente pela Secretaria de Saúde, 
fornecidos pelo Estado. 

Recursos 
humanos 
necessários 

 
Laboratoristas do laboratório de endemias. 

Fonte: Autoria Própria. 
 
 

Quadro 3 - Operações sobre o nó critico 2, relacionado ao problema esquistossomose, na 
população adstrita à Equipe de Saúde da Família (PSF 05), Unidade Básica de Saúde 
Sineide Freire Monteiro,  no município de Teotônio Vilela, estado de Alagoas.  

Nó critico 2 Desinteresse da comunidade em colaborar com o levantamento 
coproscópico, tratamento quando assintomáticos e desinteresse 
em medidas profiláticas. 

Proposta Ações educativas para conscientizar a comunidade a aderir as 
medidas profiláticas. 

Resultado 
esperado 

Redução da incidência da doença e evitar a evolução dos casos 
existentes para casos graves. 

Recursos 
materiais 
necessários 

Folders e cartazes a serem utilizados pelos ACS com afixação na sala 
de recepção e consultórios da UBS. 

Recursos 
humanos 
necessários 

 
Agentes Comunitários de Saúde, técnicos de saúde, médico e 
enfermeiro. 

Fonte: Autoria Própria. 
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6.4 Plano Operativo 
 

Para execução do plano operativo será necessária a adoção da solicitação 

rotineira de exames de KATO-KATZ a todos os comunitários atendidos na Unidade, 

abordagem de um tema relativo à doença esquistossomose nas preleções na sala 

de espera e intensificação do trabalho educativo nas visitas domiciliares dos agentes 

de saúde 

Os recursos críticos relacionados à realização dos exames serão controlados 

pela dirigente da Coordenação em Saúde e pela Coordenação de Endemias, esta 

segunda subordinada a anterior, já tendo havido um comprometimento daquela 

autoridade com a garantia dos insumos e do pessoal necessários para realização 

dos exames pelo método de KATO-KATZ. A medicação também será garantida pela 

Coordenação da farmácia Central. 

Quadro 4 - Proposta de ações para motivar os atores, relacionado ao problema 
esquistossomose, na população adstrita à Equipe de Saúde da Família (PSF 05), Unidade 
Básica de Saúde Sineide Freire Monteiro, no município de Teotônio Vilela, estado de 
Alagoas. 

Projeto Recursos Críticos 
Ator que 
Controla 

Motivação 

Coproscopia 

Kit Kato, Laminas, 
Coletores, 
Microscópios. 
 

Coordenadora da 
Vigilância em 
Saúde. 

Favorável 

Tratamento 
Praziquantel 
Balança. 

ACS da Micro-
Área. 

Favorável 

Malacologia 
Coletores, Pinças, 
Botas. 
 

Coordenador de 
Endemias. 

Favorável 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Todos os recursos críticos serão disponibilizados pelos coordenadores em 

quantidade necessária, não requerendo processo de compra para atender 

especificamente ao projeto. Os atores envolvidos, principalmente a coordenação de 

controle de endemias, mostraram-se motivadas com o projeto. 
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Quadro 5 - Proposta de Plano Operativo, relacionado ao problema esquistossomose, na 
população adstrita à Equipe de Saúde da Família (PSF 05), Unidade Básica de Saúde 
Sineide Freire Monteiro,  no município de Teotônio Vilela, estado de Alagoas. 

Operações Resultados 
Ações 

Estratégicas 
Responsável Prazo 

Coproscopia 
Reduzir 
prevalência 

Realização de 
exame de 
fezes de todos 
os 
comunitários 
atendidos na 
UBS 

Coordenadora 
da Vigilância 
em Saúde 

2 Meses  

Tratamento 
Evitar e 
prevenir 
formas graves 

Tratamento de 
todos os 
positivos 

Médico da 
Unidade 

3 meses  

Malacologia 

Reduzir 
população de 
hospedeiros 
intermediários 

Identificar 
criadouros de 
importância 
epidemiológica 

Coordenador 
de Endemias 

3 meses  

Fonte: Autoria Própria. 

 

6.5 Gestão do Plano 

 A gestão do Plano será realizada sob a coordenação do médico da equipe 

com reunião semanal entre os gerentes para acompanhamento da execução e 

identificação dos obstáculos eventualmente detectados. 

Quadro 6 - Proposta para acompanhamento dos projetos, relacionado ao problema 
esquistossomose, na população adstrita à Equipe de Saúde da Família (PSF 05), Unidade 
Básica de Saúde Sineide Freire Monteiro, no município de Teotônio Vilela, estado de 
Alagoas. 

Operação: Coproscopia 
Coordenação: Médico da Equipe 

Produtos Responsáveis Prazo Situação Atual 

Solicitação dos exames de 
fezes 

Médico da unidade 3 Meses  

Operação: Tratamento 
Coordenação: Médico da Equipe 

Produtos Responsáveis Prazo Situação Atual 

Tratamento dos Positivos Médico da Unidade 1 Mês  

Operação: Malacologia 
Coordenação: Coordenador dos Agentes de Endemias 

Produtos Responsáveis Prazo Situação Atual 

Coleta de Planorbídeos Agentes de Endemias 4 Meses  
Fonte: Autoria Própria. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da realização desta proposta de intervenção, espera-se viabilizar o 

diagnóstico precoce, tratamento e prevenção de evolução para formas graves de 

Esquistossomose na área adstrita ao PSF. 

 Porém, acreditamos que o maior ganho será obtido por meio de atividades de 

educação em saúde voltadas à população, visando interromper o ciclo da doença. 

 A construção deste projeto contribuiu de forma muito significativa para minha 

atuação na comunidade, pois foi a partir desta iniciativa que pude ter contato mais 

próximo com alguns gestores locais e, especialmente, com a equipe de trabalho e 

comunidade. 
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