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RESUMO 

Este estudo teve por objetivo elaborar um plano de intervenção para conscientizar a 
população sobre o combate e prevenção da Dengue, na comunidade abrangida por 
uma determinada Esquipe de Saúde da Família no município de Capitão Enéas - 
Minas Gerais. Inicialmente, foi elaborado um diagnóstico situacional, elegendo a 
Dengue como problema prioritário devido a sua alta incidência e em seguida foi 
realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, utilizando como base de dados a 
Scientific Electronic Library Online e a Biblioteca Virtual de Saúde, além de 
documentos e manuais do Ministério da Saúde. Elaborou-se então um plano de 
intervenção baseado nos seguintes nós críticos: baixo nível de informação da 
população sobre a dengue; hábitos de vida e comportamentos inadequados da 
população em relação à dengue; pouca ênfase nas ações preventivas. O plano de 
intervenção foi composto pelos seguintes projetos: “Conhecendo a Dengue” com o 
intuito de levar informação e conhecimento sobre a doença para a população; 
“Mutirão contra a Dengue” com o objetivo de realizar uma ação coletiva com auxílio 
da população local para eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor no 
bairro; e “O Sapé contra a Dengue” para aumentar a ação local de agentes de 
controles de zoonoses e ação do carro fumacê. Por ser uma doença de alta 
incidência e que possui medidas preventivas simples e eficazes, torna-se relevante a 
abordagem desse assunto com o objetivo de alcançar melhores índices em um 
futuro próximo, pois a prevenção sempre será o melhor remédio. 

Palavras chave: Dengue. Aedes Aegypti. Prevenção. Atenção primária à saúde. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop an intervention plan to raise awareness of the combat 
and prevention of Dengue in the community covered by a Family Health Team (FHT) 
in the city of Capitão Enéas - Minas Gerais. Initially, a situational diagnosis was 
elaborated, electing Dengue as a priority problem due to its high incidence and then 
a bibliographic review on the topic was carried out, using as a database the Scientific 
Electronic Library Online and the Virtual Health Library, in addition to documents and 
manuals of the Ministry of Health. An intervention plan was then developed based on 
the following factors: low population information on dengue; life habits and 
inadequate performance of the population in relation to dengue; little emphasis on 
preventive actions. The intervention plan consisted of the following projects: 
“Knowing Dengue” with the objective of providing information and knowledge about 
diseases to the population; “Force-task against dengue”, with the aim of taking a 
collective action with the help of the local population to prevent possible outbreaks of 
mosquito transmitting in the neighborhood; and “Sapé against Dengue” to increase 
local action by zoonotic control agents and the action of the “carro fumacê”. For a 
high incidence disease that has simple preventive measures, it is relevant to address 
this issue with the goal of achieving better rates in the near future, because 
avoidance will always be the best medicine. 

Keywords: Dengue fever. Aedes Aegypti. Prevention. Primary health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

Capitão Enéas é um município de clima tropical semiárido situado ao Norte de Minas 

Gerais, a uma distância de 486,9km da capital Belo Horizonte. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o município contava 

com 14.206 habitantes, cuja densidade demográfica era de 14,62 hab/km² e com 

população estimada de 15.153 para 2018 (IBGE, 2017). 

Apesar de ser um município de pequeno porte, nos últimos anos vêm ocorrendo um 

desenvolvimento importante da região devido à chegada de duas grandes fábricas, a 

RIMA industrial e a Marluvas (fabricante de calçados), responsáveis pela criação de 

inúmeros empregos na cidade e região. O município, que é pertencente à 

microrregião de Montes Claros, é constituído por três distritos: Capitão Enéas, 

Caçarema e Santana da Serra. Os últimos dados obtidos no Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Brasil, datados de 2010, indicaram que 9,96% da 

população vivia em situação de extrema pobreza (ATLAS BRASIL, 2010). 

Em relação à saúde, os dados de 2018 da Sala de Apoio à Gestão Estratégica 

(SAGE) demonstram que o município conta com cinco equipes da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), sendo três na zona urbana, e duas na zona rural (Caçarema e 

Santana da Serra), com cobertura populacional de 100% (BRASIL, 2019a). 

Conta ainda com um Hospital Municipal, que possui estrutura precária, 

frequentemente com falta de material, medicamentos e equipamentos, atendendo 

apenas casos de baixa complexidade e referenciando os casos de média e alta.  

Em 2014, a taxa de mortalidade infantil na cidade era de 15,31 para cada 1.000 

nascidos vivos (IBGE, 2017). Outro dado relevante apontado pelo portal Atlas Brasil 

em 2010, traz que 83,08% da população possuía água encanada e 87,3% coleta de 

lixo (ATLAS BRASIL, 2010). 

1.2 Aspectos da comunidade 
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O bairro Sapé é conhecido como o bairro de maior vulnerabilidade da cidade, com 

níveis socioeconômicos precários, inúmeros problemas sociais e taxa de 

analfabetismo considerável, principalmente entre idosos.  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Rubens Mortimer, inaugurada em setembro 

de 2007, fica localizada no bairro Sapé, e é a responsável pelo atendimento das 

2.884 pessoas cadastradas, abrangendo pessoas residentes no bairro Sapé, 

Morada do Parque, Santo Antônio, São Sebastião e Manoel Vaqueiro. Desses, a 

área de maior vulnerabilidade com altos índices de tráfico de drogas, abuso sexual, 

gravidez na adolescência e etilismo encontra-se nos bairros Manoel Vaqueiro e 

Morada do Parque, nesse último citado existe ainda uma Unidade de Saúde da 

Família, construída há vários anos atrás, porém a obra nunca foi concluída, e 

atualmente a construção encontra-se abandonada, em processo de deterioração. 

Todos os bairros possuem coleta de lixo, porém ainda há um mau costume da 

população de jogar lixo e entulho em lotes vagos, comprometendo a limpeza dos 

bairros. Embora a grande parte das ruas seja asfaltada, existem ruas sem 

asfaltamento em todas as áreas citadas.  Na região possui ainda a presença de uma 

escola, no bairro Santo Antônio, e um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CEMEI) no bairro Manoel Vaqueiro, para as crianças e adolescentes da área. 

Aspectos Demográficos 

Tabela 1 - Distribuição da população por faixa etária e sexo na comunidade do bairro 

Sapé em Capitão Enéas - Minas Geais, 2019.  

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

< 1 32 38 70 

1-4 90 79 169 

5-14 294 262 556 

15-19 159 152 311 

20-29 257 162 419 

30-39 194 234 428 

40-49 163 176 339 

50-59 107 138 245 

60-69 96 100 196 

70-79 54 47 101 

≥ 80 25 25 50 

TOTAL 1.471 1.413 2.884 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (SISAB/ e-SUS, acesso em: 09 de maio de 

2019). 
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Aspectos Epidemiológicos 

Quadro 1 - Condição de saúde da população da comunidade do bairro Sapé em 

Capitão Enéas - Minas Geais, 2019. 

 Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 25 

Hipertensos 477 

Diabéticos 112 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 
outras) 

11 

Pessoas que tiveram AVC 15 

Pessoas que tiveram infarto 04 

Pessoas com doença cardíaca 42 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 13 

Pessoas com hanseníase 1 

Pessoas com tuberculose 0 

Pessoas com câncer 2 

Pessoas com sofrimento mental 40 

Acamados 5 

Fumantes 151 

Pessoas que fazem uso de álcool 63 

Usuários de drogas 29 
Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (SISAB/ e-SUS, acesso em: 09 de maio de 

2019). 

1.3 O sistema municipal de saúde 

No município, a Atenção Primária à Saúde funciona de forma efetiva, são cinco 

equipes de Saúde da Família ao todo com abrangência de 100% da população. 

Em relação ao atendimento de nível secundário, boa parte da demanda é 

encaminhada para os municípios de referências (Montes Claros e Francisco Sá), 

porém Capitão Enéas dispõe de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que 

presta um atendimento de qualidade aos usuários, e também uma equipe do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), que não possui um ambiente físico específico 

para a atuação, mas os profissionais da equipe atuam de forma itinerante entre as 

unidades de saúde da família da cidade. 

As demandas de nível terciário são sempre referenciadas, e nesses casos para a 

obtenção de uma contrarreferência adequada é necessário que a UBS solicite a 

esse paciente tal feedback. 
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Em relação aos sistemas de apoio, a assistência farmacêutica local é bem integrada 

com a atenção primária, tanto em relação às medicações da farmácia básica, quanto 

às medicações de alto custo. O diagnóstico e o tratamento das comorbidades 

costuma ocorrer de forma relativamente rápida, exceto quando é necessário exame 

de alto custo, onde o paciente muitas vezes recorre à Secretaria Municipal de 

Saúde, na tentativa de conseguir um auxílio/ajuda de custo para a realização de tal 

exame. 

Já em relação ao sistema logístico, o transporte em saúde é fornecido apenas em 

casos de transferência hospitalar, ou em casos como de pacientes dialíticos, nos 

demais casos o paciente deve providenciar sua locomoção de forma autônoma. Os 

prontuários no município são todos feitos à mão, não possuindo prontuários 

eletrônicos, portanto cada serviço possui seu próprio prontuário de determinado 

paciente, e os demais serviços de atenção à saúde não tem acesso às informações 

de outro serviço, fragmentando a rede de atenção. 

O município não possui suporte para demandas hospitalares de média e alta 

complexidade e em caso de consultas com determinados tipos de especialistas ou 

realização de exames de imagem os mesmos não são realizados no município, 

sendo necessário referenciá-los. Capitão Enéas faz parte da microrregião de Montes 

Claros, portanto, tais demandas que não podem ser atendidas no município são 

todas referenciadas para tal localidade, sendo Francisco Sá outro município vizinho 

que também oferece suporte e recebe algumas das referências encaminhadas. Em 

relação ao processo de referência e contrarreferência existentes dentro do 

município, este ocorre de forma falha; quando um paciente é referenciado da 

unidade básica de saúde a um especialista ou ao hospital não há um feedback por 

parte do serviço/profissional que o recebeu, o que muitas vezes dificulta o 

acompanhamento adequado do paciente para determinada condição de saúde. 

Na região o modelo de atenção à saúde que ainda predomina fortemente é o modelo 

sanitarista e hospitalocêntrico. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens Mortimer 
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A unidade da Estratégia de Saúde da Família Dr. Rubens Mortimer, inaugurada em 

2007, construída na principal praça do bairro Sapé, possui estrutura específica para 

o funcionamento de uma unidade básica de saúde. O espaço físico é adequado, e a 

distribuição das salas e o tamanho dos cômodos são satisfatórios. A unidade é 

responsável por um total de 2.884 pessoas, e atualmente conta com uma equipe 

composta por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, fisioterapeuta, técnico de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde. No geral, a unidade é bem equipada, 

favorecendo o atendimento da população.  Em relação ao funcionamento da 

unidade, trata-se de uma ESF bastante movimentada, com grande demanda, e que 

tem conseguido atender, à medida do possível, as necessidades da população de 

forma satisfatória. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família do Sapé, da Unidade Básica de Saúde Dr. 

Rubens Mortimer 

A equipe é composta por: uma médica, um enfermeiro, duas técnicas de 

enfermagem, sendo uma responsável pelos curativos, nebulização, aferir pressão 

arterial e glicemia e a outra responsável apenas pela sala de vacina, oito agentes 

comunitários de saúde (ACS), um recepcionista, um cirurgiã dentista, um auxiliar de 

saúde bucal, dois profissionais responsáveis pela limpeza da unidade. A interação 

entre a equipe no geral é boa, havendo boa comunicação entre os membros. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe do Sapé 

A unidade de saúde funciona de segunda à sexta-feira das 07:00 às 11:00, fechando 

para o almoço e retornando das 13:00 às 17:00, com atendimentos diários à 

população. Em relação à organização da agenda semanal, o atendimento médico é 

realizado quatro dias da semana, sendo um dia da semana (as quartas) reservado 

exclusivamente para a realização de pré-natal, devido ao grande número de 

gestantes na área de abrangência. Outro dia da semana (terças) é reservado para a 

atenção programada de pacientes portadores de doenças crônicas, como por 

exemplo, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, entre outros. E outros dois dias 

(segundas e quintas) reservados para demandas espontâneas. Além da organização 

descrita anteriormente, são ainda reservadas duas vagas por turno, todos os dias 

para casos de urgência/ demanda espontânea (caso haja alguma). A distribuição da 



17 

 

 

agenda semanal é bem aceita e já conhecida por toda a população, visto que essa 

organização já tem sido seguida há alguns anos pela unidade. Apesar do protocolo 

Manchester não ser de fato utilizado na unidade, a enfermeira faz acolhimento, 

prioriza algum paciente que demande um cuidado mais imediato para que possa ser 

atendido o mais breve possível. 

A sala de vacinação funciona todos os dias, tanto no período matutino quanto 

vespertino, o que torna a adesão da população maior devido à flexibilidade de 

horários. Os atendimentos feitos pela enfermagem também são realizados ao longo 

de toda a semana, intercalando entre funções de gestão, marcação de exames e 

consultas com especialistas e atendimento à população. A realização de curativos é 

feita pela técnica de enfermagem ao longo da semana, sem necessidade de 

agendamento prévio. Já em relação à saúde bucal, a cirurgiã dentista da unidade, 

juntamente com sua auxiliar, atende diariamente em horários previamente 

agendados. 

1.7 O dia a dia da equipe do Sapé 

A maior parte das atividades da equipe está relacionada aos atendimentos da 

demanda espontânea e agendada, sendo reservados dois dias para cada. Ações em 

saúde como, por exemplo, os grupos operacionais, não possuem boa adesão por 

parte dos usuários da unidade, não havendo público durante as reuniões de grupo 

que acabaram se tornando raras na unidade, ainda sim a tentativa de orientar a 

população sobre a importância de tais ações se mantém durante as consultas, 

acolhimento e visita dos agentes. Campanhas como o Outubro Rosa, Novembro 

Azul seguem sendo realizadas e abraçadas por toda a equipe. O acolhimento é 

parte fundamental na recepção dos pacientes, ouvindo o paciente, e tentando 

resolver a demanda do mesmo da forma mais rápida possível, de acordo com as 

possibilidades. 

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

(primeiro passo) 

Ao se pensar sobre os principais problemas enfrentados pela comunidade do bairro 

Sapé, em poucos instantes é possível elencar alguns pontos de maior relevância, 
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dentre eles existem aqueles que se destacam mais, talvez pela incidência elevada, 

ou pela gravidade atribuída. Após uma reflexão sobre o assunto foi possível concluir 

que o território em estudo corresponde a uma área que apesar de possuir muitas 

casas construídas possui também muitas áreas de lotes vagos/desocupados que 

não recebem o devido cuidado e que em certos locais acabam se tornando pontos 

onde alguns moradores jogam lixo e entulho, além da falta de manutenção do 

tamanho das plantas locais, favorecendo o surgimento de animais peçonhentos e 

criando focos de crescimento de mosquitos transmissores de doenças. 

Além disso, muitos moradores locais possuem residência com condições precárias, 

sem estrutura adequada, acumulando muitos objetos em seus quintais com o intuito 

de utiliza-los em algum momento, e que por fim acabam se tornando também foco 

para alguns insetos e parasitas, como por exemplo: escorpião, barbeiro e o mosquito 

Aedes aegypti. Tais problemas são apenas pequena parte dentre tantos outros 

enfrentados pela comunidade.  

Outra questão de grande relevância local, que preocupa a equipe de saúde 

relaciona-se aos altos índices de sífilis diagnosticados na população local. Na 

grande maioria das vezes o diagnóstico é feito acidentalmente, através de exames 

de rotina, por exemplo, durante a gravidez, pelo fato da maioria dos pacientes se 

apresentar assintomático antes do diagnóstico ser realizado, isso acaba por 

contribuir para que a doença seja transmitida de maneira silenciosa a outros 

indivíduos. O estilo de vida promíscuo é outro aspecto que contribui para a 

manutenção de casos elevados na área. 

Outro fator que precisa ser pensado pela equipe relaciona-se aos altos índices de 

transtornos depressivos registrados na comunidade, com um grande número de 

pessoas em uso de antidepressivos e benzodiazepínicos, muitas vezes não 

possuem qualquer apoio familiar, ou possuem uma grande dificuldade de aderir à 

parte do tratamento que não se relaciona ao uso de medicações (tratamento não 

medicamentoso). É notório no dia a dia com tais pacientes, que grande parte deles 

deseja se curar apenas fazendo o uso da terapia medicamentosa, não confiando a 

devida importância a medidas como o apoio psicológico, atividade física, 

relacionamento familiar e outras. 
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Já em relação à gravidez na adolescência, que também possui grande relevância 

devido ao alto índice na área estudada, é possível perceber que apesar da 

realização de campanhas e palestras nas escolas sobre maneiras de evitar uma 

gravidez indesejada, orientações durante as consultas de rotina e disponibilidade de 

métodos contraceptivos de fácil acesso, ainda sim existe uma grande incidência na 

área, somado ao agravante de que muitas dessas jovens não possuem um 

companheiro estável ou suporte familiar adequado, não possuem uma fonte de 

renda própria e após o parto acabam por deixar os estudos em segundo plano, para 

poder cuidar dos filhos ou até deixar os mesmos sobre os cuidados das avós/avôs 

da criança, prejudicando o vínculo mãe/filho.  

Todos esses são problemas enfrentados pela comunidade, dentre muitos outros, 

merecem ser observados, discutidos e abordados para que haja um planejamento 

efetivo no intuito de resolvê-los ou, ao menos, ameniza-los.  

Em relação ao Sistema Municipal de Saúde local, ainda não foi possível alcançar 

uma organização que se enquadre nas redes de atenção à saúde, que seria o 

adequado, uma vez que falta a integralidade dos níveis de atenção à saúde. Ainda 

há uma forte mentalidade local de focar nas condições agudas, na doença em si e 

não no indivíduo de forma holística, sem muita preocupação em relação às ações de 

promoção e prevenção. Além disso, é difícil conseguir um seguimento do paciente 

quando o mesmo precisa ser referenciado para algum outro nível de atenção, muitas 

vezes não há um retorno do mesmo, ou acesso às medidas que têm sido realizadas 

em outro centro de atenção à saúde. No entanto, tal fator tem sido lentamente 

trabalhado e mudado, atualmente consegue-se ter uma integralidade maior no que 

no passado, mas certamente ainda precisa de melhorias. 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

Com a finalidade de definir o problema a ser enfrentado por meio do plano de 

intervenção mais de imediato, foi feita a classificação de prioridade para os 

problemas identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 

do Sapé, considerando sua importância, urgência e capacidade de enfrentamento da 

equipe conforme mostra o quadro 2 (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde do Sapé, Unidade 

Básica de Saúde Dr. Rubens Mortimer, município de Capitão Enéas, estado de 

Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Dengue Alta 10 Parcial 1 

Depressão Alta 9 Parcial 2 

Sífilis Alta 7 Parcial 3 

Gravidez na 

adolescência  

Alta 4 Parcial 4 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

A dengue é um problema de saúde pública no Brasil, com ocorrência frequente de 

surtos por todo o país. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019b), só em 2019 foram registrados 

67.363 casos prováveis de Dengue e sete óbitos devido à doença no estado de 

Minas Gerais, o que gera a necessidade de criar, reavaliar e abordar medidas que 

visem a redução da incidência da doença, principalmente por serem ações de 

prevenção consideradas simples e efetivas. 

O presente trabalho foi desenvolvido no intuito de modificar a abordagem da doença 

com a população local no município de Capitão Enéas, visando uma mudança 

comportamental que resulte na queda dos índices de Dengue no município de 

Capitão Enéas. 
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3 OBJETIVO 

Elaborar um plano de intervenção para conscientizar a população sobre o combate e 

prevenção da Dengue, na comunidade abrangida pela equipe de saúde da família 

do Sapé da Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens Mortimer, no município de 

Capitão Enéas - Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

Foram utilizados para a construção do trabalho: o diagnóstico situacional, uma 

revisão bibliográfica e a elaboração do plano de intervenção. Inicialmente, realizou-

se o diagnóstico situacional na área de abrangência da equipe de saúde da família 

do Sapé da Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens Mortimer no município de Capitão 

Enéas; a partir desse levantamento, a Dengue foi classificada como problema de 

saúde de maior relevância no período estudado. 

Após tal diagnóstico, iniciou-se um estudo a respeito do tema, utilizando-se como 

base de dados online o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), além de documentos e manuais do Ministério da Saúde. Os 

seguintes descritores foram utilizados para a busca na literatura: Dengue, 

Prevenção, Aedes Aegypti, Atenção primária à saúde. 

Esta revisão bibliográfica sobre o tema abordado (Dengue) foi realizada com o 

propósito de avaliar as dificuldades enfrentadas, os problemas prioritários e medidas 

de prevenção eficazes para agregar na vivência e na prática cotidiana. 

A partir do diagnóstico situacional local e da revisão bibliográfica, um plano de 

intervenção foi elaborado no intuito de orientar e conscientizar a população local 

sobre o combate e prevenção da Dengue e sua importância, seguindo os passos do 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

O presente trabalho foi redigido aplicando-se as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) contidas no módulo de Iniciação à metodologia: trabalho 

de conclusão de curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Dengue 

A dengue é uma arbovirose que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, por 

meio da sua picada. Apesar de ser considerada uma doença autolimitada na grande 

maioria das vezes, a dengue pode apresentar formas graves, que cursam com 

evolução agressiva e óbito, portanto merece atenção especial (LIMA-CAMARA, 

2016; DIAS et al., 2010). 

Segundo Oliveira e Dias (2016), a dengue é uma doença tropical e atualmente é um 

dos principais problemas de saúde pública não apenas no Brasil, mas também em 

outras partes do mundo, principalmente em países de clima tropical e subtropical. A 

doença é causada por um vírus da família flaviviridae, possuindo quatro diferentes 

sorotipos, o DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4, o principal modo de transmissão ocorre 

através da picada do mosquito Aedes aegypti. 

Nas últimas cinco décadas houve um aumento de 30 vezes da incidência de 

dengue, expandindo-se em diversos países principalmente em pequenas cidades e 

áreas rurais. “Estima-se que ocorram, anualmente, de 50 a 100 milhões de infecções 

por dengue e que aproximados 2,5 bilhões de pessoas vivam em países onde a 

dengue é endêmica” (BRASIL, 2017, p.415). 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017, p.415), no período entre 2002 e 2014, a 

epidemiologia da dengue no Brasil apresentou importantes alterações, destacando-

se: 

[...] o aumento do número de casos e hospitalizações, com epidemias de 
grande magnitude, agravamento do processo de interiorização da 
transmissão, com registro de casos em municípios de diferentes portes 
populacionais, e a observação de casos graves a acometer pessoas em 
idades extremas (crianças e idosos)  

De acordo com dados do “Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de 

Dengue, Chikungunya e Zika” de 26 de agosto de 2019 (MINAS GERAIS, 2019), o 

estado de Minas Gerais passou por três grandes epidemias de Dengue em 2010, 

2013 e 2016. Até agosto deste ano, foram registrados, apenas no estado, 471.214 

casos prováveis de Dengue. Em 2018 foram 29.987 casos prováveis, demonstrando 
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que houve um aumento espantoso no número de casos e levando em conta que o 

ano de 2019 ainda não chegou ao fim, podendo haver ainda um aumento nessa 

taxa, seguindo a tendência dos anos de epidemias. Em relação ao número de óbitos 

pela doença, já foram registrados 125 óbitos até o momento, em 39 municípios, 

sendo 49,6% desses casos registrados em pessoas acima de 60 anos de idade. 

A evolução do vetor Aedes aegypti dá-se em quatro fases: ovo, larva, pupa e fase 

adulta; o mosquito se adequa facilmente em diferentes ambientes (NOWAK; 

RAGONHA, 2018). De acordo com Zara et al. (2016, p.392), “a presença dos 

criadouros em ambiente de convívio com o homem “favorece a rápida proliferação 

da espécie, por dois aspectos: condições ideais para reprodução e fontes de 

alimentação”. 

Conforme os estudos de Dias et al. (2010), o desenvolvimento do Aedes aegypti 

ocorre através da deposição dos ovos pela fêmea em águas paradas, tais ovos 

posteriormente eclodem dando origem às larvas e posteriormente ao mosquito 

adulto. Todo esse processo dura cerca de dez dias. O início da manhã e o final da 

tarde são os períodos de maior atividade do mosquito, sendo, portanto, considerado 

de hábito diurno. Todo o processo de transmissão da doença inicia-se quando o 

mosquito se alimenta do sangue de um indivíduo doente, adquirindo o vírus que 

passa então a se multiplicar e localizar na saliva do mosquito. Desse modo ao picar 

uma pessoa sadia o vírus é transmitido juntamente com a saliva, infectando o 

indivíduo picado. 

O impacto das arboviroses na morbidade e mortalidade se intensifica à 
medida que extensas epidemias pressupõem grande número de indivíduos 
acometidos, com implicações sobre os serviços de saúde, principalmente 
diante da ausência de tratamento, vacinas e outras medidas efetivas de 
prevenção e controle (DONALISIO; FREITAS; ZUBEN, 2017, p.4). 

5.2 Diagnóstico da Dengue 

O período de incubação intrínseco (que sucede no ser humano) da dengue acontece 

em torno de 5 a 6 dias, entretanto este período pode variar de 4 a 10 dias; depois se 

inicia o período de viremia (BRASIL, 2017). 

A doença possui uma ampla gama de manifestações, podendo ser assintomática, 

manifestar como uma síndrome autolimitada com febre, até casos de evolução 



26 

 

 

grave, podendo inclusive, evoluir para choque e óbito. A febre geralmente é a 

primeira manifestação da Dengue, temperatura em torno de “39ºC a 40ºC, de início 

abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro orbitária, com 

presença ou não de exantema e/ou prurido”. De 2 a 6 dias podem ser observadas 

outras manifestações como: anorexia, náuseas, vômitos e diarreia (BRASIL, 2010, 

p.132). 

Tais sintomas costumam durar cerca de sete dias com melhora espontânea após 

esse período. No entanto é necessário estar atento em relação aos sinais de alarme, 

que servem como uma forma de sinalizar que um quadro mais grave pode estar se 

instalando. São considerados sinais de alarme: Dor abdominal intensa, vômitos 

persistentes, hipotensão postural, hepatomegalia, sinais hemorrágicos, sonolência, 

diminuição da diurese, plaquetopenia, aumento do hematócrito, hipotermia e 

desconforto respiratório. Além desses há ainda os sinais de choque: Hipotensão, 

cianose, taquicardia, enchimento capilar lento. É possível concluir então que a 

Dengue nem sempre será apenas um quadro autolimitado, mas pode evoluir de 

forma grave e trazer sérios riscos a vida do indivíduo, e, portanto, merece atenção 

de todos (BRASIL, 2010). 

Além da sintomatologia clínica, existem ainda outras formas de confirmar o 

diagnóstico de dengue, sendo essas o diagnóstico sorológico, que é realizado 

através do método ELISA, que consiste basicamente na detecção de anticorpos anti-

dengue circulantes no sangue do paciente, e deve ser realizado à partir do sexto dia 

do início dos sintomas. Já o diagnóstico virológico, menos comum na prática clínica, 

consiste no isolamento viral através do RT-PCR imunohistoquímica. Já em casos de 

óbito, a comprovação diagnóstica ocorre através do exame anatomopatológico de 

algum fragmento de órgão (BRASIL, 2016). 

5.3 Tratamento da Dengue 

Trata-se de uma doença em que o tratamento é baseado na hidratação e controle de 

sintomas e agravos, não havendo um tratamento específico. Para a realização do 

manejo clínico, existe uma classificação de risco, baseada de acordo com os sinais 

e sintomas do paciente que indicará a melhor conduta. Tal classificação é dividida 
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em quatro grupos: grupo A (azul), grupo B (verde), grupo C (amarelo) e grupo D 

(vermelho) (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017). 

O Grupo A, são aqueles pacientes que não possuem sinais de alarme, não possuem 

outras comorbidades, ou fazem parte de grupos especiais. O manejo desse grupo é 

feito ambulatoriamente e a hidratação e medicações por via oral (BRASIL, 2016; 

BRASIL, 2017). 

Já o grupo B, também não há sinais de alarme, porém possuem prova do laço 

positiva ou sangramentos espontâneos na pele (petéquias), pacientes que 

pertencem a algum grupo especial (gestante, idosos, menores de dois anos, 

portadores de doenças cardiovasculares, diabéticos, doentes renais, e várias outras 

comorbidades crônicas), em tais indivíduos é obrigatória a realização de um 

hemograma para avaliar o hematócrito. O tratamento desse grupo também é 

realizado ambulatoriamente (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017). 

No grupo C há presença de algum ou alguns dos sinais de alarme, sendo realizada 

hidratação venosa, com necessidade não apenas do hemograma, mas de outros 

exames gerais. Esse paciente deve ficar de observação em leito hospitalar (BRASIL, 

2016; BRASIL, 2017). 

E por fim, o grupo D, em que há presença de sinais de choque, sangramento grave 

ou disfunção de algum órgão. O tratamento é feito em regime hospitalar, intensivo, 

por via venosa com realização de exames gerais para avaliação do quadro. Esse 

grupo representa o de maior gravidade e, portanto é o que necessita de maiores 

cuidados (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017). 

Apesar de já haverem diversos estudos sobre o assunto, ainda não há uma vacina 

contra a dengue, desse modo, a melhor forma de prevenção continua sendo as 

medidas comportamentais e ambientais (BRASIL, 2016). 

5.4 Controle e prevenção da Dengue na atenção primária à saúde 

Por se tratar de uma doença que tem apresentado alto índice de casos anualmente 

no Brasil, e que gera um impacto na saúde da população em geral, torna-se 
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necessário o empenho da atenção primária à saúde no planejamento e execução de 

ações para prevenção e controle da Dengue. 

Atualmente a principal medida, também a mais efetiva, para prevenção da doença é 

o controle do vetor através de ações e cuidados ambientais. Dessa forma conclui-se 

que se a medida para prevenção é algo tão simples, que se relaciona puramente a 

conscientização da população, cuidados locais devem ser incrementados por parte 

dos indivíduos e autoridades públicas (BEZERRA, 2017). 

Para Oliveira e Dias (2016), é necessário controlar a Dengue por meio de ações que 

monitorem a circulação do vírus, identificando, tratando e eliminando os criadouros 

do Aedes aegypti. É preciso que a equipe de saúde planeje e desenvolva ações 

educativas com a finalidade de sensibilizar a população quanto ao seu importante 

papel no controle da doença. 

Nowak e Noronha (2018) reforçam a necessidade de mobilização dos serviços de 

saúde e da população, campanhas de controle e combate ao vetor, enfatizando a 

importância de que cada pessoa em sua comunidade participe ativamente em 

relação à limpeza dos criadouros do mosquito, cuidando de seus domicílios e dos 

arredores. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), é importante durante as reuniões 

de planejamento da equipe de saúde, estabelecer atribuições a cada profissional do 

grupo no intuito de criar um roteiro de orientação preventiva.  

Do agente comunitário de saúde, espera-se que esse possa orientar os indivíduos 

de sua área de abrangência a respeito da doença, do vetor e do modo de 

transmissão, além de encaminhar casos suspeitos ao ESF para melhor avaliação. O 

ACS deve ainda, orientar o morador sobre a destruição de possíveis focos, e 

comunicar ao enfermeiro sobre imóveis fechados, e possíveis criadouros de larvas 

que dependam da ação da vigilância sanitária (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009). 

Em relação ao dever do médico, cabe ao profissional, diagnosticar, tratar e notificar 

os casos suspeitos ou confirmados, além de oferecer capacitação aos membros da 

equipe sobre prevenção, manejo e controle da Dengue. Ressalta-se aqui a 
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importância da notificação, até mesmo para que uma análise de dados seja feita 

pela vigilância epidemiológica, no intuito de possíveis intervenções em determinadas 

áreas de maior índice na região estudada (BRASIL, 2008). 

Ao enfermeiro cabe a função de realizar a consulta de enfermagem, enviar ao setor 

responsável as informações epidemiológicas da área da UBS, notificar casos 

suspeitos, capacitar os membros da equipe em relação à prevenção e manejo da 

doença, planejar e gerenciar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de 

saúde (BRASIL, 2008). 

Ao técnico de enfermagem cabe participar das atividades planejadas pela equipe, 

realizar procedimentos específicos, assistência domiciliar, quando necessária; 

comunicar à enfermeiro ou ao médico os casos suspeitos. O agente do controle de 

endemias também possui papel fundamental nessas ações, pois dentre as suas 

funções, estão a vistoria e aplicação de larvicidas em pontos estratégicos e 

domicílios, orientar e supervisionar os moradores no combate de focos do mosquito, 

vistoriar os imóveis da área e orientações sobre medidas para evitar a proliferação 

do vetor (BRASIL, 2008). 

Dessa maneira, percebe-se que a atenção primária possui uma importante função 

como cooperadores no controle da Dengue, o fato dos profissionais da rede primária 

possuírem um contato próximo com a comunidade local, facilita ainda mais a adesão 

da população às medidas orientadas. Deve-se ressaltar que as ações de combate e 

controle da dengue não podem ser isoladas; é importante um trabalho integrado da 

equipe e conjunto com outros setores de vigilância à saúde.  

Neste sentido, Lima et al. (2018) evidenciam a importância da participação da 

equipe de saúde da família no controle e prevenção da dengue planejando e 

desenvolvendo ações educativas contínuas que favoreçam a postura participativa e 

o compromisso da população em relação à dengue, a partir do vínculo equipe e 

comunidade, buscando a redução do número de casos dessa doença. Outro aspecto 

importante na prevenção da dengue é a capacitação da equipe de saúde sobre o 

tema para que a assistência à população seja segura e coesa, realizada de forma 

integral e intersetorial. 
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Donalísio, Freitas e Zuben (2017, p.4) complementam que “o enfrentamento de 

arboviroses emergentes exige políticas e intervenções de amplo espectro, 

envolvendo vários setores da sociedade, não somente a área da saúde”. 

As ações de comunicação e mobilização social em relação à dengue, como reforça 

o Ministério da Saúde, são de responsabilidade das esferas de gestão municipal, 

estadual e federal, e devem ser desenvolvidas intersetorialmente, com participação 

das entidades da sociedade civil. Assim é indispensável o uso de “meios de 

comunicação de massa (por seu grande alcance e eficácia), além de se produzir e 

distribuir material que contemple as especificidades regionais” (BRASIL, p.443). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema “Dengue”, priorizado na introdução deste 

trabalho. A seguir foram elaborados os outros passos do plano de ação, descrição 

do problema selecionado, explicação do problema, seleção de seus nós críticos e o 

desenho das operações, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

A dengue tornou-se um problema de grande relevância devido ao fato de ser uma 

doença perigosa, que pode evoluir com complicações fatais. Tem apresentado 

índices elevados na comunidade adscrita à equipe de saúde da família do Sapé, da 

Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens Mortimer em Capitão Enéas e que também 

gera influências no setor econômico da cidade e região, haja vista que o paciente 

com Dengue geralmente é afastado do emprego por alguns dias devido à 

incapacidade de exercer suas atividades laborais/estudantis, interferindo 

diretamente no setor produtivo. 

Então o fato da dengue ter se tornado uma questão de saúde pública não apenas no 

bairro estudado ou no município alocado, mas sim em todo o país nos traz a reflexão 

de que as medidas de controle não estão sendo feitas de forma adequada, e, 

portanto necessitam ser reafirmadas, assim como o processo de trabalho para 

abordar tal problema precisa ser repensado. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A Dengue é uma doença que pode cursar com agravos à saúde e que é facilmente 

evitável com medidas ambientais. No entanto, a população local, na grande maioria 

das vezes, não atribui a real importância/ relevância a essa doença, menosprezando 

os seus efeitos, e não cuidado de forma devida de suas próprias casas, rua ou 

bairro. Desse modo, diversos indivíduos possuem em suas residências focos para 

que o mosquito transmissor da doença se desenvolva, chegando a infectar mais de 

um indivíduo da mesma família simultaneamente. Alguns pacientes que foram 

acometidos conformam-se apenas em tratar da doença, mas muitas vezes não se 
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preocupam em localizar os focos e combatê-los adequadamente, pensando ser este 

um problema que precisa ser abordado e manejado apenas pelas autoridades 

locais, acreditando não possuir um papel relevante na prevenção de tal doença, ou 

seja, deixa a prevenção em segundo plano. As ações preventivas por parte da 

equipe e dos órgãos públicos também são incipientes. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Os principais “nós críticos” relacionados ao problema da dengue na área de 

abrangência da equipe de saúde que podem ser citados após avaliação do problema 

seriam o “nível de informação da população”, “ações preventivas pela equipe de 

saúde” e “hábitos de vida e comportamentos inadequados da população em relação 

à dengue”, sendo que dos três aspectos citados, talvez o de maior relevância e 

prioridade seria a questão do nível de informação da comunidade, uma vez que o 

conhecimento leva o indivíduo a mudanças, e a desenvolver um senso crítico mais 

apurado. Portanto, os “nós críticos” selecionados foram: 

• Baixo nível de informação da população sobre a dengue; 

• Hábitos de vida e comportamentos inadequados da população em relação à 

dengue; 

• Pouca ênfase nas ações preventivas. 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Para o enfrentamento de cada “nó crítico” foi elaborado um projeto onde se 

contemplam operações, resultados esperados, produtos esperados, recursos 

necessários, recursos críticos e seu controle, ações estratégicas, prazo, 

responsáveis pelo acompanhamento das ações e processo de monitoramento e 

avaliação das ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Assim foram elaborados os quadros 4, 5 e 6. 
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Quadro 03 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 
“Dengue”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
do Sapé, do município de Capitão Enéas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Nó crítico 1 Baixo nível de informação da população sobre a dengue 

Operações  Melhorar o nível de informação da população sobre a dengue, 
seus riscos e como preveni-la. 

Projeto  “Conhecendo a Dengue” 

Resultados 
esperados 

População mais consciente e mais instruída sobre a doença e 
seus riscos. Diminuição dos casos de Dengue na comunidade, 
população mais consciente dos modos de prevenção da 
doença. 

Produtos 
esperados 

Realização de palestras em escolas e creches, grupos de 
educação em saúde sobre o assunto na UBS. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissionais para abordar a população local 

Cognitivo: Conhecimento sobre o assunto 

Financeiro: recursos para impressão de panfletos e 
implantação de outdoors 

Político: Mobilização social, adesão de gestores. 

Recursos críticos Estrutural: Disponibilidade de profissionais 

Cognitivo: Material atualizado 

Político: Adesão dos gestores locais 

Financeiro: Recurso financeiro disponível 

Controle dos 
recursos críticos 

Profissionais de saúde, gestores locais.  

Motivação favorável 

Ações 
estratégicas 

Apresentação do projeto para a gestão municipal (secretaria de 
saúde). 

Reuniões da equipe de saúde com a comunidade, com outros 
seguimentos da comunidade como escolas e associação 
comunitária. 

Prazo Dois meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Coordenador da vigilância epidemiológica, equipe de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação de possível queda no número de casos por meio de 
discussões periódicas na equipe e elaboração de planilhas. 
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Quadro 04 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 
“Dengue”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
do Sapé, do município de Capitão Enéas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Nó crítico 2 Hábitos de vida e comportamentos inadequados da população 
em relação à dengue. 

Operações  Estimular mudança de hábitos de vida e comportamentos 
inadequados da população em relação à dengue. Agentes 
comunitários de saúde juntamente com a comunidade 
realizarão um mutirão de limpeza nos quintais.  

Projeto “Mutirão contra a Dengue” 

Resultados 
esperados 

Limpeza e destruição de possíveis focos nos quintais das 
casas da comunidade. Consciência da população para o 
combate e prevenção da dengue. 

Produtos 
esperados 

Conscientização da população da importância de manter a 
limpeza de suas casas e do combate aos focos  

Recursos 
necessários 

Estrutural: Mobilização social, agentes do controle de zoonoses 
local, agentes comunitários de saúde. 

Cognitivo: Conhecimento de onde a limpeza deve ser realizada 

Financeiro: Recursos para alugar caçambas de lixo/ caminhão 
para transporte do entulho 

Político: Adesão dos gestores locais, mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: população adepta 

Cognitivo: Conhecimento sobre a doença 

Político: Adesão do plano pelos gestores 

Financeiro: Recurso financeiro disponível para a ação 

Controle dos 
recursos críticos 

Agentes comunitários de saúde, associação do bairro - 
favoráveis.  

Ações 
estratégicas 

Agentes de saúde convidando as famílias de cada área a 
participar da ação, informando data, hora e organização.  

Carros de som divulgando a data e informações sobre o 
mutirão.  

Prazo 02 meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Um agente de saúde previamente definido para coordenar a 
ação  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Novas avaliações pelos próprios ACS quanto à limpeza das 
residências e arredores. 
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Quadro 05 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 
“Dengue”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
do Sapé, do município de Capitão Enéas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Nó crítico 3 Pouca ênfase nas ações preventivas  

Operações  Maior atividade do carro fumacê, aplicação de inseticidas pelos 

agentes nas residências, ação de combate em áreas públicas, 

e terrenos abandonados.  

Projeto “O Sapé contra a dengue” 

Resultados 
esperados 

Maior ação do centro de controle de zoonoses 

Produtos 
esperados 

Diminuição dos casos de Dengue, diminuição efetiva dos focos 

e vetores. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissional para execução das tarefas 

Cognitivo: Conhecimento sobre áreas mais acometidas 

Financeiro: Recursos para pagamento dos profissionais, 

utilização do fumacê e compra de inseticidas. 

Político: Participação e liberação das ações pelos gestores 

Recursos críticos Estrutural: Profissionais capacitados 

Cognitivo: conhecimento da área trabalhada 

Político: Adesão do plano pelos gestores 

Financeiro: Recurso financeiro disponível 

Controle dos 
recursos críticos 

Gestores locais 

Ações 
estratégicas 

Dividir a região em áreas e iniciar ações em cada área, 
organizadamente, iniciando por aquela com maiores índices.  

Prazo Três meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Centro de controle de zoonoses, secretaria municipal de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação do número de residências visitadas, praças, terrenos 

baldios, número de bairros contemplados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão após a análise de cada informação coletada é que de fato a Dengue 

gera grande impacto tanto na saúde pública, através de altos gastos com o 

tratamento de suporte, como no setor econômico, devido afastamento do serviço até 

devida recuperação, além de interferir no bem-estar da população. 

Por se tratar de uma doença que interfere em tantos setores, torna-se relevante a 

criação de medidas que visem reduzir a incidência de casos em cada região. O fato 

de ser uma doença totalmente passível de controle, com medidas preventivas 

consideradas simples, pois são puramente ambientais, faz com que o alcance do 

controle da doença seja encarado como uma obrigação de todos. 

Dessa forma, as medidas propostas nesse trabalho são para incentivar a 

conscientização da população e das autoridades de saúde do município, para que 

investimentos possam ser feitos a fim de melhorar o controle da doença e diminuir 

os gastos públicos com o tratamento da mesma, pois a prevenção sempre será o 

melhor remédio. 
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