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RESUMO 
 
 

A Dengue se tornou, ao longo dos anos, um dos principais problemas de saúde 
pública, devido a sua grande incidência e gravidade das epidemias, trazendo 
malefícios à população. Para sua prevenção, controle e combate, são necessárias 
ações eficazes e compartilhadas. O objetivo desse trabalho foi elaborar uma 
proposta de intervenção no controle da dengue, na tentativa de reduzir o número de 
casos novos na área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família de Mucuri – 
Teófilo Otoni, Minas Gerais. Para isso realizou-se pesquisa bibliográfica com 
levantamento de publicações em livros, periódicos e monografias. Os dados foram 
coletados nas bases: Scientific Eletronic Library On Line, Literatura Latino-
Americana em Ciências da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde. O plano de ação 
para o enfrentamento do problema foi feito segundo o método do Planejamento 
Estratégico Situacional, com a criação de ações que visam à conscientização da 
população sobre a importância da prevenção e do controle da dengue. A partir 
dessa busca foi elaborada uma proposta de intervenção a ser apresentada e 
implementada pela Estratégia Saúde da Família   Mucuri, no município de Teófilo 
Otoni. Foram identificados como nós críticos do problema a falta de informação, a 
necessidade da equipe de saúde de melhorar o foco com melhores instruções de 
combate a dengue e a falta de colaboração da população, sendo penalizada caso 
não siga as orientações repassadas. Selecionados os nós críticos foram elaboradas 
as seguintes operações: Todos em ação, para aumentar o nível de apoio da 
população nas ações de prevenção e combate a dengue, Menos Dengue Mais 
Saúde, aumentando o nível de informação circulada na região; Mais Ação, com 
enfoque de seguir com mais especificidade os protocolos estabelecidos e Mais 
vigilância, para o melhor monitoramento da população. Assim, com o 
desenvolvimento desse projeto espera-se obter a diminuição dos casos de dengue 
na área de abrangência e a conscientização da população sobre a doença.  
 
 
 

Palavras-chave: Dengue. Prevenção de Doenças. Estratégia Saúde da Família. 



 

 

ABSTRACT  
 
 

Dengue has become, over the years, one of the main public health problems, due to 
its high incidence and severity of epidemics, causing harm to the population. For its 
prevention, control and combat, effective and shared actions are necessary. The 
objective of this work was to develop a proposal for intervention in the control of 
dengue, in an attempt to reduce the number of new cases in the area covered by the 
Family Health Strategy (FHS) of Mucuri - Teófilo Otoni, MG. Bibliographic research 
with survey of publications in books, periodicals and monographs. The data were 
collected in the following databases: Scientific Eletronic Library On Line, Latin 
American Literature in Health Sciences and Virtual Health Library . The action plan to 
tackle the problem was made according to the Situational Strategic Planning  
method, with the creation of actions aimed at raising the population's awareness of 
the importance of dengue prevention and control. Based on this search, an 
intervention proposal was prepared to be presented and implemented by the ESF 
Mucuri, in the municipality of Teófilo Otoni. Critical nodes of the problem were 
identified as the lack of information, the need for the health team to improve the focus 
with better instructions for combating dengue and the lack of collaboration by the 
population, being penalized if they do not follow the guidelines given. The following 
operations were selected for critical nodes: All in action, to increase the level of 
support of the population in actions to prevent and combat dengue, -Dengue + 
Health, increasing the level of information circulated in the region; + Action, with a 
focus on more specifically following the established protocols and + surveillance, for 
better monitoring of the population.Thus, with developmet of this project, it´s 
expected to anchieve a decrease in dengue cases in the coverage area and the 
population´s awareness of the disease.  
 
 
Keywords: Dengue. Disease Prevention. Family Health Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

 Teófilo Otoni é um município situado na região do Vale do Mucuri, na porção 

nordeste do estado de Minas Gerais. O município localiza-se em uma posição 

favorável ao acesso, sendo cortado longitudinalmente pela rodovia Rio Bahia, o que 

o torna ponto de passagem entre o sul da Bahia e as demais regiões de Minas e o 

sul do país. No sentido transversal passa a BR 418 (Estrada do Boi), que se constitui 

no principal eixo de ligação com as demais cidades da região. A população estimada 

para o ano de 2019 é de 140.592 pessoas (IBGE, 2019).  

  O município, diferentemente da maioria dos demais municípios brasileiros, 

possui uma extensa área rural, caracterizada pela presença de pequenos distritos. A 

maior parte desses distritos, especialmente aqueles localizados na porção norte, 

ficam muito distantes da sede municipal. 

 A posição de entroncamento e o fato de concentrar os fluxos regionais, 

ocupando uma posição de destaque na hierarquia urbana regional, colocaram 

Teófilo Otoni como um dos pólos de sua microrregião de saúde e pólo da 

macrorregião de saúde Nordeste.  Sabe-se que além da população das cidades 

mineiras que compõem a macrorregião de saúde Nordeste, Teófilo Otoni atrai ainda, 

habitante de cidades do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, que vêm para Minas 

Gerais em busca de atendimento médico especializado. Não há dados oficiais sobre 

os fluxos de outros estados, mas, segundo informações obtidas na Secretaria de 

Saúde do município, eles existem e são significativos. 

 

1.2 Aspectos gerais da comunidade 

 
 Mucuri é uma comunidade de aproximadamente 3.000 habitantes, localizada 

em território rural de Teófilo Otoni á 33 km da sede municipal. A principal área de 

atuação de sua população é a rural, sendo o trabalho nas lavouras e agropecuária a 

atividade mais predominante. Um grande número desses trabalhadores se destina a 

ir para a cidade aproximadamente duas vezes por semana para vender hortaliças, 

frutas e leite. A maior parte da população trabalha em empregos informais, sendo 

desprovidos de proteção pelas leis trabalhistas. Há ainda um grande número de 

desempregados. A estrutura de saneamento básico do município é satisfatória. 
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 Segundo os dados coletados de 939 famílias cadastradas, 538 têm acesso ao 

lixo coletado, sendo o restante dividido em queimado ou jogado. Apenas 55% das 

famílias tem acesso á rede de esgoto coletada pelo sistema público, sendo que há 

áreas sem a menor infraestrutura, no qual o esgoto a céu aberto passa praticamente 

na porta de suas residências. 

 São abastecidas pelo sistema público de tratamento de água 534 famílias, 

sendo que 375 famílias não possuem o menor tipo de tratamento da água.  A renda 

média das famílias cadastradas varia entre dois e três salários mínimos. Chama a 

atenção o baixo acesso da população ao ensino superior, sendo que somente 12% 

dos habitantes declaram ter tido acesso ao ensino superior em Mucuri. Foram 

relatadas oito crianças maiores de 14 anos fora da escola e 169 pessoas 

analfabetas. 

 Mucuri conta com uma escola de ensino fundamental, sendo que a partir da 

quarta série, todas as crianças se dirigem à cidade para permanecer na escola. Há 

uma igreja católica e duas evangélicas, sendo que a população das áreas ainda 

mais distantes fazem cultos religiosos em casa ou em salões destinados a esse 

propósito. Há dois campos de futebol no local, o que resume as opções de lazer de 

Mucuri. Não há academia ou qualquer outro tipo de estabelecimento destinado a tal 

finalidade. 

 A população tem uma cultura rural bastante predominante observada nos 

costumes, tradições, superstições e crenças. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 
 O município conta com uma cobertura de Atenção Primária à Saúde de 100%. 

No momento conta com 23 equipes de saúde da família no município sede e seis 

equipes de saúde da família nos distritos rurais. 

 O Centro de Atenção Psicossocial –funciona de 7:00h às 16:00h, de segunda 

à sexta-feira. O município tem contrato com alguns médicos especialistas que 

atendem no próprio município: cardiologia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, 

otorrinolaringologia, entre outros. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

que necessitam de consultas especializadas, exames diagnósticos e tratamentos 

que não são realizados em Teófilo Otoni, são encaminhados para outros centros de 
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acordo com a Programação Pactuada Integrada – PPI assistencial, como por 

exemplo Governador Valadares e Belo Horizonte, a depender do serviço desejado. 

 Os atendimentos de urgência e emergência são realizados na Unidade de 

Pronto Atendimento do município, que atende tanto pacientes do SUS quanto 

particulares e de planos conveniados. Conta com laboratório próprio para realização 

de exames de rotina, e quando necessário algum exame mais detalhado, como por 

exemplo, Tomografia Computadorizada, esse paciente é encaminhado 

principalmente para o Hospital Santa Rosália. 

 Existem dois laboratórios particulares no município conveniados à Prefeitura. 

Há uma farmácia municipal que disponibiliza medicamentos gratuitos à população, 

com a assistência especializada de um farmacêutico, mas que no atual momento 

conta com poucos medicamentos. 

  A prefeitura oferece transporte gratuito a todo usuário que precisa se deslocar 

para outro município para a realização de procedimentos (hemodiálise, 

quimioterapia, entre outros), exames e consultas com especialistas. Também 

fornece transporte para a realização de visitas domiciliares pelo médico da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e para deslocamento da equipe de enfermagem 

para locais de difícil acesso para a realização de procedimentos (vacinas, curativos, 

entre outros). Para chegar a determinadas ESF, como por exemplo, a própria 

unidade em que trabalho (Mucuri), há um carro disponível para a própria unidade 

diariamente, que faz o transporte de toda a equipe (médico, enfermeiro, dentista e 

auxiliar de dentista) diariamente. 

 A implementação do prontuário eletrônico encontra-se em processo de 

finalização no município, porém, nas unidades rurais isso ainda não é planejado.  Os 

prontuários físicos ainda são utilizados de maneira rotineira nos ESF do município, 

sendo os dados lançados posteriormente no sistema e-SUS do Ministério da Saúde, 

sendo que na minha unidade existe a secretária que faz o lançamento da produção 

de médico e enfermeiro, pois esses não têm disponibilidade de tempo para essa 

tarefa. Todos os usuários cadastrados em alguma ESF obtêm o cartão de 

identificação do SUS. 
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1.4 A unidade básica de saúde Mucuri  
 

 A Unidade de saúde de Mucuri foi inaugurada em 1989 e somente no ano de 

2000 passou a oferecer atendimento em atenção primária como Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Tem como objetivo: melhoria da saúde no município, diagnóstico e 

tratamento precoce das enfermidades, atingir as metas do Pacto Pela Vida, a 

redução da taxa de internação hospitalar e do número de atendimentos de urgência 

e emergência, levando atendimento de qualidade a população e educação para a 

saúde. 

 A unidade conta com duas salas para atendimento médico, uma sala de 

dentista, uma sala de vacinação, uma sala de enfermagem, uma cozinha, uma área 

de recepção, uma sala de curativos, garagem e uma sala para realização de 

triagem. A estrutura física é grande e nova, porém não conta com muitas cadeiras, 

computadores e material básico da atenção primária. 

 

1.5 A Equipe de saúde de Família Mucuri  

 

 A unidade foi adaptada quando se transformou em Programa de Saúde da 

Família (PSF) e a mesma conta com uma equipe de saúde composta por médico, 

enfermeira, Agente comunitário de Saúde (ACS), duas técnicas de enfermagem, 

dentista, auxiliar de dentista, motorista e uma secretária. Além da equipe básica 

temos o Núcleo de Saúde da Família (NASF) composto por fisioterapeuta, 

farmacêutico, educador físico, nutricionista, assistente social e um psicólogo.  

 Atualmente a unidade possui 2.803 pessoas na área de abrangência da 

equipe, sendo 939 famílias cadastradas. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) referente ao município no ano de 2010 foi de 0,701, o que situa esse município 

na faixa de desenvolvimento Humano Alto. De forma geral, os indicadores da área 

educacional mostram que houve uma evolução bastante positiva durante a última 

década em Teófilo Otoni. No município a proporção de crianças na escola de cinco a 

seis  anos é de 85,86%. A expectativa de anos de estudo é de 9,42. A taxa de 

analfabetismo apresentou um declínio acentuado, assim como a proporção de 

jovens com poucos anos de estudo. O abastecimento de água é executado pela 

empresa Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), a qual realiza 

captação, tratamento e distribuição da água tratada. De todas as famílias 
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cadastradas, 66 apresentam abastecimento de água a céu aberto e somente 

55,59% possuem rede de esgoto. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe de Mucuri 

   

 A Unidade Básica de Saúde de Mucuri funciona de sete às 17 horas de 

segunda à sexta-feira, obedecendo ao horário matinal de sete às 11 horas, com 

intervalo para almoço de duas horas, seguida das 13 às 17 horas. Os agentes 

comunitários de saúde e técnicos de enfermagem se revezam durante a semana, 

segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência, como recepção e 

arquivo. Apesar de termos uma secretária para a resolução burocrática do local, 

como preenchimento de alguns papéis, devido à alta demanda, os agentes precisam 

se organizar para ajudá-la. Apesar de insatisfeitos com essa situação, seguem 

nessa rotina, pois já foi decretado pela secretaria de saúde a impossibilidade de 

contratar uma segunda secretária. 

 

1.7 O dia a dia da Equipe Mucuri 

 

 A Equipe de Saúde da Unidade Mucuri oferece acolhimento a todos os 

usuários que procuram o serviço de saúde, a qualquer momento. Como somos uma 

unidade de zona rural e estamos distantes do centro de Teófilo Otoni, todos os 

profissionais da unidade são orientados a acolher todos os usuários para averiguar 

as queixas iniciais. Após o acolhimento, o usuário é então direcionado a algum 

serviço mais indicado no momento: orientação, agendamento de visitas, 

agendamento de consultas, inserção no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), solicitação de consulta de emergência, transporte para outro serviço, etc. As 

ações desenvolvidas na unidade são sistematizadas e priorizam a atenção à família, 

de forma integral e humanizada, contando com equipes multiprofissionais, que 

elevam a qualidade do serviço prestado, produzindo maior satisfação à população 

usuária. 

 A agenda é dividida e programada de acordo com o dia da semana. Terças e 

quintas são realizados 12 atendimentos clínicos agendados, sendo reservados 

quatro vagas de urgência. Quartas intercalamos quinzenalmente entre atendimentos 

de puericultura e gestantes, sendo 12 atendimentos médicos no total. Sextas 
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realizamos visitas domiciliares e renovações de receitas. A agenda médica e da 

enfermeira ficam quase completamente preenchidas por atendimentos clínicos, 

sendo realizadas poucas atividades fora de sala de consulta. O dentista se 

concentra também na realização de atendimentos clínicos agendados diariamente.  

 

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

passo):  

Os problemas de saúde identificados na comunidade incluem: 

 Tempo na sala de espera para a realização de consulta; 

 Tempo para agendamento de consultas; 

 Falta de material para tratamento de “Urgências” simples na unidade;  

  Dificuldade para renovação de receitas;  

 Dificuldade para transferência de pacientes para unidades de atenção 

secundária; 

 Aumento do número de casos confirmados e suspeitos de dengue no último ano; 

 

1.9 Priorização dos problemas - a seleção do problema para o plano de intervenção 

(segundo passo).  

 

 Através de dados obtidos no diagnóstico situacional na área de abrangência 

da Equipe de Saúde da Família (ESF) Mucuri foram identificados alguns problemas 

com maior incidência, dos quais cabe destacar: dengue, usuários de drogas, 

população com risco cardiovascular aumentado, hipertensão, diabetes mellitus, 

acúmulo de lixo nas moradias, alcoolismo, tempo de espera para agendamento de 

consultas, tempo de espera na sala de espera, baixa renda mensal das famílias e 

falta de opções de lazer. Dentre os problemas relatados, a alta prevalência de 

dengue foi selecionada para o desenvolvimento de um estudo bibliográfico e 

realização de um plano de intervenção. 
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Quadro 1 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Estratégia de Saúde Mucuri, Unidade 

Básica de Saúde Mucuri, município Teófilo Otono, Minas Gerais,2019. 

Principais 

Problemas 

Importância Urgência Capacidade 

de 

enfrentamento 

Seleção 

Tempo 

elevado na 

sala de espera 

Média 6 Parcial 4 

Tempo 

elevado para 

agendamento 

de consultas 

Alta 6  

Parcial 

3 

Falta de 

material para 

tratamento de 

urgência 

Média 7 Fora 3 

Dificuldade 

para 

renovação de 

receitas 

Média 7 Parcial 3 

Dificuldade 

para 

transferência 

de pacientes 

Alta 8 Fora 2 

Alta 

prevalência de 

dengue 

Alta 8 Parcial 1 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

O problema “alta prevalência de dengue” foi o escolhido no momento pela maior 

capacidade de enfrentamento da equipe e por sua maior gravidade.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A dengue é uma doença frequente no contexto brasileiro, impactando a 

qualidade de vida das pessoas e podendo levar à morte (BRASIL, 2007). A alta 

prevalência da doença na área adscrita à Estratégia Saúde da Família Mucuri é um 

importante alerta para que medidas de prevenção e controle sejam tomadas frente à 

essa patologia. 

 Sendo assim, acredita-se que caiba à Unidade de Saúde da Família de cada 

região a elaboração de propostas de conscientização e capacitação de profissionais 

no intuito de melhor informar a população sobre os mecanismos de prevenção do 

vetor. Medidas simples dentro de cada domicilio provavelmente reduzirão de forma 

eficaz a incidência desta patologia. Talvez o que realmente falte seja um maior e 

melhor número de instruções aos moradores locais no intuito de enfatizar as 

medidas profiláticas no combate a dengue. Nessa direção, estabelece-se essa 

proposta. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVOS GERAL  
 
Elaborar uma proposta de intervenção para o controle da dengue, na tentativa de 

reduzir o número de casos novos na área de abrangência da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) de Mucuri – Teófilo Otoni, MG. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir com a prevenção e o controle da dengue, visando à redução de 

casos no território de abrangência da ESF Mucuri; 

 Refletir sobre o papel da equipe de saúde como agente informativo e norteador 

no combate e controle da dengue; 

  Refletir sobre a necessidade da união coletiva para o combate ao vetor da 

dengue.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

 Realizou-se pesquisa bibliográfica com levantamento de publicações em 

livros, periódicos e monografias. Os dados foram coletados nas bases: Scientific 

Eletronic Library On Line (SciELO), Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizou-se os 

descritores :Dengue. Prevenção de Doenças. Estratégia Saúde da Família. 

  O plano de ação para o enfrentamento do problema foi feito seguindo o 

método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018), com a criação de ações que visam à conscientização da população 

sobre a importância da prevenção e do controle da dengue, como a educação 

continuada dos profissionais, realização de palestras com a comunidade, 

orientações durante as visitas domiciliares pelos ACS, distribuição de folders 

educativos, entre outros.  

 Inicialmente, foi realizado um diagnóstico situacional para identificar possíveis 

problemas sociais e educacionais que podem estar relacionados ao número de 

casos de dengue na área, como objeto de pesquisa. Através das consultas 

realizadas nos consultórios pelos profissionais da equipe e durante as visitas 

domiciliares e relatos dos ACS, foi possível observar a falta de participação das 

famílias na prevenção e controle da dengue. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Epidemologia da Dengue 
 

Dengue é uma arbovirose, ou seja, uma doença causada por vírus que são 

transmitidos por picadas de insetos (BRASIL, 2007). No ano de 2020, já se 

contabilizam 603.951 casos notificados. A maior incidência é na região centro-oeste 

com 709,5 casos / 100 mil habitantes, seguida da região norte com 80,3 casos/ 100 

mil habitantes. Na região sudeste, destaca-se o Estado de São Paulo com incidência 

acima a do Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Nesse ano, já foram constatados 221 óbitos por dengue no Brasil, com maior 

prevalência em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Mais da 

metade dos óbitos foram registrados na população acima de 60 anos de idade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

5.2 Transmissão, Sinais e Sintomas, Tratamento 

A dengue é transmitida pela picada do  mosquito  Aedes aegypti. Destaca-se 

que o ovo deste mosquito pode sobreviver por até 450 dias, tornando importante as 

medidas de controle (BRASIL, 2007). 

Os sinais e sintomas clássicos da doença incluem: febre, cefaléia, prostração, 

mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema acompanhado ou não de prurido. A 

maior preocupação com o dengue refere-se à sua forma hemorrágica. Os sintomas 

clássicos são presentes, no entanto, geralmente entre o terceiro e o sétimo dia, 

ocorre o agravamento  do paciente com manifestações hemorrágicas, podendo 

ocasionar a morte (BRASIL, 2007). 

Sabe-se que não existe um tratamento específico para dengue. 

Recomendam-se cuidados para minimizar os sintomas, sendo: repouso, ingesta 

hídrica aumentada, medicamentos para alívio da febre e da dor (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

 

5.3  O papel da ESF na prevenção e combate da dengue 

 

A ESF tem papel fundamental na prevenção e combate da dengue. Por ser a 

porta de entrada ao SUS, tem uma grande responsabilidade e atribuições para 

minimizar o impacto da doença. 
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Estudo mostrou a importância do ACS nas ações de prevenção da dengue. 

Porém destacou a importância de maior organização das atividades da ESF no 

sentido de favorecer as ações deste profissional (CAZOLA; et al., 2014). 

Outro estudo apresentou a percepção de ACS sobre a apropriação em sua 

agenda de ações voltadas para o controle da dengue. Sua percepção demonstrou 

uma aceitação nessa tarefa e o reconhecimento da importância do seu papel no 

programa de combate à dengue (CAZOLA; TAMAKI; PONTES, 2014). 

É importante destacar, no entanto, que a insuficiência de recursos para o 

trabalho de prevenção e combate à dengue na ESF tem sido identificado como um 

desafio para a realização das ações, necessitando investimentos pelos gestores 

(COSTA; COSTA; CUNHA, 2019).  

Estudo que avaliou o impacto das ações direcionadas para a dengue em uma 

ESF apontou bons resultados. Dentre eles usuários que relataram ter como principal 

fonte de informação sobre dengue a ESF (CHIARAVALLOTI NETO; et al., 2006). 

No que tange à atuação da ESF na dengue, estudo apontou fatores 

dificultadores nesse processo, como falta de estrutura e organização dos serviços 

que dificultam ações efetivas para proporcionar mudança de comportamento da 

população (REIS; ANDRADE; CUNHA, 2013). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

 Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta prevalência de dengue 

em Mucuri – Teófilo Otoni”, 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 (terceiro passo) 

 
 

Visto o aumento no número de pacientes com clínica sugestível e de casos 

confirmados dessa arbovirose em nosso território, decidimos abordar esse problema 

e definir então um plano de ação para compreender melhor o porquê do aumento do 

número de casos dessa patologia e traçar uma solução resolutiva.  

 

Quadro 2 – Descritores do problema: Dengue, ESF Mucuri, Teófilo Otoni, 2019. 

Descritores Valores Fonte 

Quantidade de casos de 

dengue esperados 

Dados não fornecidos Dados não fornecidos 

Quantidade de casos de 

dengue suspeitos 

287 Secretaria de saúde de 

Teófilo Otoni.  

Quantidade de casos de 

dengue confirmados 

15 Secretaria de saúde de 

Teófilo Otoni. 

Pacientes que tiveram 

outra complicação em 

decorrência da dengue 

215 Secretaria de saúde de 

Teófilo Otoni. 

Internações em 

decorrência da dengue 

215 Secretaria de saúde de 

Teófilo Otoni. 

Óbitos em decorrência da 

dengue 

Dados não fornecidos Dados não fornecidos 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A partir do diagnóstico situacional levantado para a realização desse trabalho, 

citam-se as principais causas do problema priorizado. 

 

a) Principais causas relacionadas à equipe: 

 Poucas atividades educativas realizadas pela equipe com ênfase no 

combate, prevenção e controle da dengue; 

 Microáreas muito extensas, dificultando a visita frequente do ACS; 

 Falta de capacitação do ACS em relação ao domínio de informações e 

ferramentas a serem repassadas a população no combate a dengue. 

 

b) Principais causas relacionadas a população: 

 Falta de cooperatividade da população na execução de medidas de 

controle ao vetor; 

 Falta de participação da população nas atividades de combate à 

dengue na área de abrangência e intradomiciliares; 

 Baixo nível de escolaridade de forma geral; 

 Baixo acesso a informação da população como um todo; 

 Ausência de palestras educativas sobre a dengue nas escolas da 

região. 

 

c) Principais causas relacionadas à gestão de saúde: 

 Falta de incentivo as práticas de educação em saúde, tanto nas 

escolas quanto na própria unidade de saúde; 

 Desinteresse da secretaria de saúde em organizar eventos em prol de 

ações eficazes no combate a dengue na região; 

 Falta de recursos financeiros para a produção de material informativo 

sobre a doença.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Identificamos os nós críticos baseados no problema que denominamos como 

prioritário.  Os nós críticos selecionados pela ESF Mucuri foram: 
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1. Baixo nível de informação sobre a doença  

2. Inexistência de material didático para ações educativas 

3. Descuido da população no domicílio para prevenção da dengue 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta 
prevalência de Dengue” na comunidade de Mucuri – Teófilo Otoni, Minas Gerais, 2019. 

Nó crítico 1 Baixo nível de informação 

Operação 
(operações)  

Aumentar o conhecimento da população leiga sobre a Dengue.  

Projeto  - Dengue, + Saúde 

Resultados 
esperados 

- Ampliação do conhecimento sobre a doença em questão, principalmente 
sobre quais mecanismos usar para interromper sua transmissão; 
 
- Melhora no conjunto de ações efetivas da população, como por exemplo, a 
limpeza de lotes vagos; 
 
- Acréscimo na carga horaria escolar de aulas sobre a Dengue, visto que as 
crianças são ótimas propagadoras de informações. 

Produtos esperados - Realização de campanhas educativas na área, contribuição da prefeitura 
para divulgação de informações na rádio.  

- Solicitar ajuda dos líderes comunitários para sensibilização da comunidade 
sobre a importância do tema. 

Recursos 
necessários 

- Econômicos: elaboração de cartazes e banners para divulgação das 
informações; 
 
- Organizacionais: definir uma carga horária de trabalho para ministrar 
palestras sobre a Dengue; 
 
- Cognitivos: capacitação de todos os profissionais da equipe a fim de serem 
capazes de identificar um caso suspeito e poder orientar ao paciente; 
 
- De poder: apoio da própria secretaria de saúde local para divulgações de 
informações impressas ou digitas no município. 

Recursos críticos 
- Econômicos: elaboração de cartazes e banners para divulgação das 
informações; 
 
- Organizacionais: definir uma carga horária de trabalho para ministrar 
palestras sobre a Dengue; 
 
- Cognitivos: capacitação de todos os profissionais da equipe a fim de serem 
capazes de identificar um caso suspeito e poder orientar ao paciente; 
 
- De poder: apoio da própria secretaria de saúde local para divulgações de 
informações impressas ou digitas no município. 

Controle dos 
recursos críticos 

1) Secretaria Municipal de Saúde; 
2) Prefeitura Municipal; 
3) Governo Estadual; 
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*financiamento para impressão de cartazes e panfletos para divulgação. 

Ações estratégicas 
1) Capacitação dos principais agentes detentores de informações na 

comunidade, o que envolve professores, representante da comunidade e 
toda Equipe de Saúde da Família (ESF); 
 

2) Incentivar que esses profissionais sempre orientem sobre essa patologia em 
qualquer chance de conversa com o usuário; 
 

3) Incentivar a promoção das informações de prevenção e cuidado sobre a 
Dengue em palestras a serem realizadas pelo representante local; 

4) Estimular mutirões de limpeza de locais públicos na região.   

Prazo 
1) 01 mês para a produção do conteúdo; 
2) Dois meses para início das atividades; 
3) Cinco meses para a conclusão do projeto. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

O monitoramento ocorrerá na última quinta feira de cada mês através de 
reuniões breves com toda a equipe, no qual os prazos serão reestipulados de 
acordo com o agendamento do projeto. 

 
 
 
 
 
Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta 
prevalência de Dengue” na comunidade de Mucuri – Teófilo Otoni, Minas Gerais, 2019. 
 

Nó crítico 2 
Inexistência de material didático para ações educativas 

Operação (operações)  
Produzir material informativo tanto para a população informando sobre 
medidas de combate a dengue quanto para a própria equipe esclarecendo 
sobre os protocolos de referencia e contra-referência dos pacientes. 

Projeto 
 + Ação 

Resultados 
esperados 

Banners, cartazes e panfletos com informações sobre meios de transmissão 
e prevenção da Dengue; 
 
Palestras em Power Point para serem usadas em capacitações tanto da 
equipe de saúde e professores quanto dos moradores da região. 

Produtos esperados  Banners e cartazes afixados informando sobre medidas de cuidado 
intradomiciliares e sobre prevenção e combate a dengue.  

Protocolos a serem seguidos para classificar o paciente e solicitar possível 
linha de tratamento. 

Manter a equipe capacitada e informada para o papel de vigilância em 
relação a detecção de casos suspeitos durante as visitas domiciliares e 
atendimentos na unidade de saúde 

Recursos 
necessários 

Econômicos: elaboração de cartazes e banners para divulgação das 
informações; 
Organizacionais: fazer reuniões semanais no centro de saúde sobre os 
casos diagnosticados durante a semana vigente; 
Cognitivos: capacitação de todos os profissionais da equipe a fim de serem 
capazes de identificar um caso suspeito e poder orientar ao paciente; 
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De poder: apoio da própria secretaria de saúde e do centro de zoonoses local 
para divulgações de informações impressas ou digitas no município. 

Recursos críticos 
Econômicos: elaboração de cartazes e banners para divulgação das 
informações; 
 
Organizacionais: fazer reuniões semanais no centro de saúde sobre os casos 
diagnosticados durante a semana vigente; 
 
Cognitivos: capacitação de todos os profissionais da equipe a fim de serem 
capazes de identificar um caso suspeito e poder orientar ao paciente; 
 

De poder: apoio da própria secretaria de saúde e do centro de zoonoses local 
para divulgações de informações impressas ou digitas no município. 

Controle dos 
recursos críticos 

1) Secretaria Municipal de Saúde; 
2) Prefeitura Municipal; 
3) Governo Estadual; 
4) Equipe de saúde ; 

*financiamento para impressão de cartazes e panfletos para divulgação 

Ações estratégicas 
1) Apresentar o protocolo dos materiais para divulgação;  
2) Demonstrar o impacto que a redução no numero de doentes impactará 

na saúde da comunidade; 

Alertar que as medidas de prevenção são individuais, mas caso um morador 
não cumpra, os maleficio serão de toda a população. 

Prazo 
1) Quinze dias para a fabricação do material piloto; 
2) Um mês para finalização do material; 

Seis meses para a finalização do projeto. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico e Enfermeira da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Acompanhamento do material produzido através de ligações à empresa 
responsável e solicitação de afixação de cartazes em locais estratégicos para 
melhor divulgação de informações. 

 
 

 
 
Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta 
prevalência de Dengue” na comunidade de Mucuri – Teófilo Otoni, Minas 
Gerais, 2019. 
 

Nó crítico 3 
Descuido da população no domicílio para prevenção da dengue 

Operação 
(operações)  

  Maior consciência da população sobre a importância dos cuidados individuais 
para a prevenção da Dengue. 

Projeto 
  Todos em ação 

Resultados 
esperados 

Redução do número de focos de Dengue na região; 

Redução do acúmulo de lixo e possíveis focos nos domicílios e através de 
mutirões de limpeza em locais públicos 

Diminuição do vetor Aedes aegypti. 

 

Produtos 
  População consciente e colaborativa; 
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esperados   Identificação das principais áreas de risco com maior número de foco do 
mosquito. 

Recursos 
necessários 

- Econômicos: solicitação de ajuda de custo para o transporte dos ACS a 
regiões distantes; 

 
 - Organizacionais: definição na agenda do ACS sobre o horário a ser realizado 
as visitas domiciliares com enfoque na Dengue; 

Cognitivos: capacidade dos ACS em transmitir informações corretas de um 
modo simples a população; 

 - De poder: apoio da própria secretaria de saúde para financiar o transporte 
dos ACS para locais distantes em busca de focos de Dengue 

Recursos críticos 
1) Capacitar dos ACS para realização de visitas com foco na identificação 

de locais propícios para o desenvolvimento do Aedes Aegypti;  
 

2) Disponibilidade na agenda dos ACS para realização de visitas somente 
com esse enfoque; 

Recursos financeiros para o transporte dos ACS a todas as residências de seu 
micro áreas em um curto intervalo de tempo. 

Controle dos 
recursos críticos 

1) Secretaria Municipal de Saúde; 
2) Prefeitura Municipal; 

Agentes Comunitários de Saúde. 

Ações estratégicas Demonstrar em capacitação aos ACS como uma simples conduta dentro de 
cada domicílio pode resultar em reduções drásticas do número de casos de 
Dengue; 

Prazo 
1) Um mês para realização de toda capacitação; 
2) Dois meses para inicio das visitas já com o material informativo em mãos; 

Seis meses para a finalização do projeto. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Oito ACS da Equipe de Saúde da Família Mucuri 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Acompanhamento semanal em conversa com os ACS questionando como está 
sendo a recepção da população sobre as informações transmitidas a eles e 
qual o grau de implementação que está ocorrendo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com a elaboração desse trabalho foi possível conhecer melhor a realidade da 

área de abrangência da ESF Mucuri com relação à dengue e elaborar um plano de 

intervenção para prevenção, controle e combate à dengue, no intuito de realizar 

ações junto à população, na tentativa de reduzir a incidência dessa doença na 

região.  

A equipe percebeu a importância da abordagem da dengue, com a 

necessidade da conscientização como um processo dinâmico, flexível, permanente e 

constantemente monitorado, a fim de obter com o desenvolvimento desse projeto, a 

diminuição dos casos de dengue na área de abrangência e conscientização da 

população.
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