
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO  

FACULDADE DE MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

Rodrigo Nunes Corrêa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA PROPOSTA PARA PREVENÇÃO DA 

ESQUISTOSSOMOSE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Araçuaí  

2020



  

Rodrigo Nunes Corrêa 
 
 
 

 
 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA PROPOSTA PARA PREVENÇÃO DA 

ESQUISTOSSOMOSE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Especialização Gestão do 

Cuidado em Saúde da Família, Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, como requisito 

parcial para obtenção do Certificado de 

Especialista. 

 

Orientador: Profa. Dra. Márcia Christina 

Caetano Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Araçuaí  

2020



  

Rodrigo Nunes Corrêa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA PROPOSTA PARA PREVENÇÃO DA 

ESQUISTOSSOMOSE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão 

do Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para 

obtenção do Certificado de Especialista. 

Orientadora: Márcia Christina Caetano Romano, Doutora, UFSJ 

 

 
 
Banca examinadora 

 

Profa. Dra. Márcia Christina Caetano Romano, Doutora, UFSJ 

Profa. Dra. Matilde Meire Miranda Cadete- UFMG 

Aprovado em Belo Horizonte, em 02 de março de 2020



 

  

RESUMO 
 

A Esquistossomose, apesar da transição epidemiológica, continua sendo um sério 
problema de saúde pública, especialmente em áreas endêmicas. Afeta diversos 
municípios mineiros, sendo o problema prioritário da ESF da Zona Rural de Mata 
Verde, zona norte de Minas gerais. O objetivo deste trabalho consiste em elaborar um 
plano de ação com vistas à prevenção e controle da esquistossomose na área 
adscrita da ESF Zona Rural em Mata Verde, Minas Gerais. Neste trabalho foi utilizado 
o método simplificado do Planejamento Estratégico Situacional (PES). Foi realizada 
uma revisão de literatura, sobre o tema esquistossomose, na Scientific Library On 
Line (SciELO)  e em páginas oficiais governamentais. Espera-se que o plano de 
intervenção possa contribuir para redução da prevalência da doença e favorecer a 
qualidade de vida da população. 
 
 

 

 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Esquistossomose.



 

  

ABSTRACT 
 
 

Schistosomiasis, despite the epidemiological transition, remains a serious public 
health problem, especially in endemic areas. It affects several municipalities in Minas 
Gerais, being the priority problem of the ESF of the Rural Zone of Mata Verde, north of 
Minas Gerais. The objective of this work is to elaborate an action plan with a view to 
the prevention and control of schistosomiasis in the area of ESF Zona Rural. in Mata 
Verde, Minas Gerais. In this work, the simplified method of Situational Strategic 
Planning (PES) was used. A literature review on schistosomiasis was carried out at 
the Virtual Health Library and Scientific Library On Line (SciELO). It is hoped that the 
intervention plan can contribute to reducing the prevalence of the disease and favoring 
the population's quality of life. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Schistosomiasis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Mata Verde é uma cidade localizada na região norte de Minas Gerais, com área 

territorial de 227,539 km² e 7.874 pessoas em 2010 e estimativa de 8.586 pessoas 

para 2019. Em 2016, o salário médio mensal era de 1,4 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 5,1% 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE).  (BRASIL, 2017).  

 

A economia da cidade é baseada no agronegócio e a cafeicultura é a principal 

atividade. Além disso, o município tem se desenvolvido rapidamente, valorizando o 

comércio e os serviços locais. Na feira da cidade, grande parte das frutas, verduras 

e hortaliças vem da agricultura familiar (BRASIL, 2017). 

 

A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos tradicionais 

que vêm se revezando à frente da administração municipal ao longo de décadas 

(MATA VERDE, 2019). 

 

A cultura local detém uma grande expectativa em relação à festa de São João de 

Mata Verde, sendo comentada e aparentemente bastante conhecida na região, o 

que faz da cidade um destino concorrido no período das festividades juninas, 

atraindo pessoas de vários lugares do país (MATA VERDE, 2019). 

 

Em relação ao processo de esgotamento sanitário, de acordo o IBGE, o munícipio 

apresenta 71.9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 65.5% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 39.2% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio) (BRASIL, 2017). 

 

No quesito saúde, ainda segundo os dados do IBGE, a taxa de mortalidade infantil 

média na cidade é de 11.36 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a 

diarreia são de 0.8 para cada 1.000 habitantes. Hoje A atenção básica conta hoje 
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com três equipes de saúde da família, duas destas abrangem a área urbana e uma 

abrange a área rural do município.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

O município dispõe do serviço de Atenção Primária à Saúde (APS), urgência e 

emergência, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, controle 

epidemiológico, bem como possui consórcios e parcerias de prestação de serviços 

junto aos municípios de Almenara, Vitória da Conquista e Encruzilhada visando 

melhoria da qualidade de saúde prestada.  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

A área de é composta por aproximadamente 2400 pessoas, comportada por 840 

famílias, localiza na zona rural do município de Mata Verde. A zona rural de Mata 

verde apresenta rios e cachoeiras, a população de modo geral é classificada como 

pobre, os serviços básicos de saneamento são pouco evidentes, vez que a maioria 

das casas não possuem redes de esgoto e água encanada. A área de atuação da 

minha equipe é subdividida em sete microáreas. Possui uma escola estadual e 

várias Igrejas. 

 

Quadro 1 – Dados demográficos da área de abrangência da ESF junho, 2019. 

FAIXA 
ETÁRIA 

MICRO 
1 

MICRO 
2 

MICRO 
3 

MICRO 
4 

MICRO 
5 

MICRO 
6 

MICRO 
7 

 
TOTAL 

0-4 ano 10 17 38 17 23 20 16 141 

5-9 anos 22 26 26 14 39 13 17 157 

10-14  anos 24 24 14 24 36 25 24 171 

15-19 anos 24 39 36 20 36 35 37 227 

20-24 anos 21 33 43 22 28 29 37 213 

25-29  anos 23 23 29 25 21 16 11 148 

30-34 anos 11 25 19 20 34 14 21 144 

35-39  anos 26 37 25 19 22 33 16 178 

40-44 anos 23 26 27 23 26 23 39 187 

45-49  anos 18 24 30 22 22 22 18 156 

50-54 anos 25 24 30 24 20 23 25 171 

55-59 anos 28 18 22 18 12 23 17 138 

60-64 anos 26 11 22 13 7 16 16 111 

65-69 anos 11 07 31 06 13 10 20 98 
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70-74 anos 7 14 12 10 9 9 15 76 

75-79 anos 1 08 10 7 17 7 12 62 

80-84 anos 4 03 03 5 6 3 3 27 

85-89 anos 2 02 03 4 5 5 2 23 

90-94 anos 2 1 1 2 0 3 0 9 

95-99 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 anos 
acima 

0 0 0 0 0 0 1 1 
 

TOTAL 308 362 421 295 376 329 347 2438 

     Fonte: Arquivos Administrativos da Equipe 

 

Os dados do quadro 1 mostram que o maior contingente populacional se encontra 

nas faixas etárias compreendida entre 15 a 24 anos, população de adolescentes e 

jovens e residentes nas micro áreas 2 e 3. Chama também a atenção que na micro 

7 há uma pessoa com mais de 100 anos de idade. 

 

       Quadro 2 – Perfil epidemiológico da área de abrangência da ESF junho, 2019. 

 

INDICADORES MICRO 
1 

MICRO 
2 

MICRO 
3 

MICRO 
4 

MICRO 
5 

MICRO 
6 

MICRO 
7 

Proporção de idosos 
Pop. 60 anos e 
mais/pop total 

 
 

53 

 
 

46 

 
 

82 

 
 

47 

 
 

46 

 
 

33 

 
 

69 

Pop. alvo para 
rastreamento de 
câncer de mama 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Pop. alvo para 
rastreamento de 
câncer de colo 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Pop. alvo para 
rastreamento de 
câncer de próstata 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Portadores de 
hipertensão arterial 
esperados:  

 
 

19 

 
 

6 

 
 

15 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

48 

 
 

7 

Portadores de 
hipertensão arterial 
cadastrados:  SISAB 

 
 

10 

 
 

43 

 
 

50 

 
 

35 

 
 

38 

 
 

48 

 
 

49 

Relação hipertensos 
esperados/cadastrados 

 
1,9 

 
0,13 

 
0,3 

 
0,08 

 
0,13 

 
1 

 
0,14 

Portadores de diabetes 
esperados:  

 
3 

 
3 

 
10 

 
3 

 
3 

 
2 

 
18 
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Fonte: Arquivos Administrativos da Equipe 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde de Mata Verde 

 

A unidade de saúde está localizada na região central da cidade, em que próximo à 

unidade encontram-se farmácia, escolas, igrejas, supermercados. A área é 

pavimentada e respeita as normas de acessibilidade a portadores de necessidades 

especais.  A unidade funciona 24H de segunda à domingo, o horário funcionamento 

da atenção primária é das 08:00H às 12:00H e 14:00 às 18:00H de segunda à sexta, 

porém realiza prestação de serviços de urgência e emergência em regime de 24H. 

 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Zona Rural, da Unidade Básica de Saúde de 

Mata Verde 

A equipe é composta por uma enfermeira, sete agentes comunitários de saúde, uma 

técnica de enfermagem e um médico.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe da Zona Rural  

 

O processo de trabalho da equipe que dá suporte à zona rural de Mata Verde segue 

por demanda espontânea e com atendimento dos programas de saúde bucal, pré-

natal, puericultura, entre outros. A equipe também desenvolve a atividade em grupo 

para apoio aos pacientes que estão em processo de desmame do tabaco. Nos dias 

de atendimento e atividades em grupo também é realizada o processo de atualização 

das receitas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da Zona Rural 

A equipe desenvolve atividades voltadas para a saúde coletiva, individual e urgência e 

emergência. Diariamente os agentes de saúde realizam visitas domiciliares, a 

enfermeira responsável pela unidade realiza o processo de triagem dos pacientes. O 

atendimento médico é por demanda espontânea.  Segunda-feira: Planejamento 

Portadores de diabetes 
cadastrados:  SISAB 

 
3 

 
9 

 
18 

 
6 

 
5 

 
2 

 
15 

Relação diabéticos 
esperados/cadastrados 

 
1 

 
0,33 

 
0,55 

 
0,5 

 
0,6 

 
1 

 
1,2 
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familiar e consultas. Terça feira: Consultas e atendimentos de emergência.  Quarta-

Feira: Visita domiciliar com consultas. Quinta-feira: Pré-natal e consultas. Sexta-feira: 

Puericultura e consultas. 

 

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

passo) 

 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros. É fundamental que a equipe 

de saúde da família (eSF) conheça sua área de abrangência como um todo, dando 

ênfase aos problemas de saúde, para que se possa realizar um planejamento de 

melhoria.  

 

Na área adscrita da ESF Zona Rural, existem diversos problemas, como infraestrutura 

deficiente, falta de alguns equipamentos de trabalho, dificuldade de acesso a zona 

rural, inexistência de referência e contra-referência, nível de escolaridade baixa das 

pessoas mais idosas da zona rural, uso indiscriminado de ansiolíticos e 

antidepressivos, dentre outros, se destacando o alto índice de descontrole de doenças 

crônicas, principalmente o diabetes e hipertensão. Além disso, há também muitos 

casos diagnosticados de leishmaniose e esquistossomose.  

 

Em junho de 2018, na área referente à zona rural de Mata Verde, temos 273 

hipertensos, 58 diabéticos, há casos também de leishmaniose e esquistossomose.    

 

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

segundo passo)  

 

Quadro 3: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Zona Rural, Unidade Básica de Saúde 

de Mata Verde, município de Mata Verde, estado de Minas Gerais 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência 
de diabetes  

Alta 6 Parcial 3 

Alta prevalência 
de hipertensão 

Alta 6 Parcial 3 
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Nível baixo de 
escolaridade da 
população idosa 

Alta 3 Fora 5 

Dificuldade de 
acesso a zona 
rural 

Alta 3 Fora 4 

Esquistossomose 
Alta 5 Dentro 1 

Alta dosagem de 
medicação 

Alta 7 Parcial 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
*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 

 

Observa-se na área adscrita à ESF da Zona Rural um elevado índice de pacientes 

com esquistossomose, embora, muitas vezes, haja subnotificação. Sabe-se que a 

esquistossomose é encontrada numa faixa contínua que se estende do Rio Grande 

do Norte até o norte de Minas Gerais estando presente também em outros estados 

incluindo Pará, na região Norte; Maranhão, Ceará e Piauí no Nordeste; Goiás no 

Centro Oeste; Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro no Sudeste e; Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul na região Sul, além do Distrito Federal (BRASIL, 

2018). A esquistossomose mansoni é definida como uma doença infectoparasitária 

provocada por parasitas do gênero Schistosoma, que têm como hospedeiros 

intermediários caramujos de água doce do gênero Biomphalaria, e que pode evoluir 

desde formas assintomáticas até formas clínicas extremamente graves (BRASIL, 

2014). 

A região de Mata verde possui vários riachos, cachoeiras, sendo a área rural de 

grande extensão. O nível de informação sobre a doença, por vezes é baixo e a falta 

de saneamento da área rural também pode ser considerado um fator contribuinte para 

os altos índices de esquistossomose na região. Fazendo uma análise a partir do 

pressuposto defendido por Pereira (2019), este embasa que a transmissão da 

esquistossomose ocorre pelo contato direto com águas contaminadas com cercarias. 

Desse modo, o contato freqüente com água contaminada favorece o contágio da 

doença.  

As complicações mais importantes da esquistossomose são comprometimento 

hepático podendo evoluir para hipertensão portal (BRASIL, 2014). Nesse sentido, 

justifica-se uma proposta para prevenção e controle deste agravo. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Elaborar um plano de ação com vistas à prevenção e controle da esquistossomose na 

área adscrita da ESF Zona Rural em Mata Verde, Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivo Específico 

Propor um plano de intervenção para prevenção da esquistossomose. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi utilizado o método simplificado do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), com o intuito de flexibilizar o dia a dia do trabalho operacional se 

adequando às diversas realidades. O planejamento estratégico situacional é 

trabalhado em quatro momentos, sendo eles: momento explicativo, momento 

normativo, momento estratégico e momento operacional (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Foi realizada uma revisão de literatura, sobre o tema esquistossomose, com os 

seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 

Esquistossomose na Scientific Library On Line (SciELO) e em páginas oficiais 

governamentais. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

5.1 Esquistossomose: conceito e epidemiologia 

A esquistossomose é uma parasitose que acomete as pessoas que 

entram em contato com águas contaminadas pelas larvas do helminto 

Schistosoma mansoni (BRASIL, 2018). Apresenta evolução crônica, cuja magnitude 

da prevalência, severidade das formas clínicas e evolução a caracterizam como um 

importante problema de saúde pública no país (BRASIL, 2017). 

A esquistossomose também é conhecida como xistose, barriga d'água ou doença do 

caramujo chegou ao Brasil, vinda da África, no período da escravidão, está chegou ao 

Brasil pelo, encontrando condições favoráveis à 

sua instalação: altas temperaturas, saneamento básico deficitário, 

população humana exposta, caramujos hospedeiros em abundância e 

grande quantidade de córregos, lagoas, represas e valas de irrigação, no decorrer dos 

anos a doença se espalhou pelo Brasil, hoje pode ser  encontrada em todas as 

regiões do Brasil (BRASIL, 2018).   

Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados sendo que a 

ocorrência está diretamente ligada à presença dos moluscos transmissores 

(BRASIL, 2014). 

Em Minas Gerais, segundo Carvalho et al. (2018), os hospedeiros invertebrados 

representados por moluscos planorbídeos do gênero Biomphalaria são encontrados 

nas nossas cidades mineiras.  Entre as 11 espécies de moluscos reconhecidas no 

Brasil, apenas Biomphalaria glabrata, Biomphalaria tenagophila e Biomphalaria 

straminea foram, até a presente data, encontradas infectadas pelo S. mansoni. 

A Biomphalaria glabrata, como hospedeira do S. mansoni.foi encontrada nos 

municípios:  

Aricanduva, Cachoeira de Pajeú, Capelinha, Carmésia, Catas Altas, Crisólita, 
Cristiano Otoni, Diogo de Vasconcelos, Divisópolis, Frei Gaspar, Itaverava, 
Jeceaba, Lamim, Mato Verde, Monte Formoso, Ouro Verde de Minas, Palmópolis, 
Piranga, Presidente Bernardes, Queluzita, Rio do Prado, Rio Espera, Rubim, 
Santa Helena de Minas, Santana dos Montes, Santo Antônio do Itambé, São Brás 
do Suaçuí, São Gonçalo do Rio Preto, Senhora de Oliveira, Senhora do Porto, 
Senhora dos Remédios, Serra Azul de Minas e Serro( CARVALHO et al., 2018,p.4 
grifo do autor) 
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Ainda Carvalho et al. (2018), é importante conhecer a distribuição geográfica e a 

identificação das três espécies hospedeiras intermediárias do S. mansoni tendo em 

vista capacitar os agentes de saúde para que medidas de vigilância e de controle 

ambiental sejam estratégias efetivas de cessação da cadeia epidemiológica da 

doença. 

 

Massara et al. (2016) afirmam que  

 

Está claro que a eliminação da endemia deve envolver um esforço conjunto de 
vários setores públicos e a combinação de diferentes estratégias de controle 
(aumento da cobertura de diagnóstico e tratamento, saneamento, abastecimento 
de água e educação em saúde), além de assistência às populações atingidas 
pelas ações das equipes de Atenção Básica à Saúde. 

 
5.2 Ciclo da Esquistossomose  

 

O homem adquire a esquistossomose por meio da penetração ativa da cercária na 

pele, após infecção, as cercárias se desenvolvem para uma forma parasitária primária 

denominada esquistossômulo, que inicia o processo de migração, via circulação 

sanguínea e linfática, até atingir o coração e em seguida os pulmões (BRASIL, 2017). 

 

Os esquistossômulos chegam aos vasos sanguíneos e alcançam o fígado, onde 

evoluem para as formas adultas, nos vasos portais mesentéricos, ocorrendo a 

sobreposição da fêmea no canal ginecóforo do macho e, 

consequentemente, a cópula, seguida de oviposição, no ambiente aquático,onde 

acontece a eclosão dos ovos e liberação do miracídio, que é a forma ativa infectante 

do hospedeiro intermediário (BRASIL, 2017).  

 

 O contato com águas contaminadas por cercarias utilizadas para atividades 

profissionais ou de lazer, como banhos, pescas, lavagem de roupa e louça ou plantio 

de culturas irrigadas, com presença de caramujos infectados pelo S. mansoni, 

constitui risco para se adquirir a esquistossomose (BRASIL, 2017). 

 

5.2 Abordagem da esquistossomose na Atenção Primária à Saúde 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
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manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012). 

 

Costa et al. (2017) asseveram que há dificuldades operacionais no que diz respeito ao 

avanço das atividades programadas e implementadas para o controle da 

esquistossomose. Destacam que essas atividades se devem à maior participação dos 

profissionais da atenção básica nas ações que anteriormente ficavam alocadas na 

vigilância epidemiológica. 

 

Para fortalecer as ações, é de fundamental importância uma melhor estrutura, 
maior preocupação com a capacitação e a qualificação profissional, realização de 
inquéritos coproscópicos para mapeamento de áreas com maior risco ambiental 
para transmissão da doença, atividades de educação em saúde para as 
comunidades e continuidade das ações integradas entre vigilância e atenção 
básica (COSTA et al., 2017, p. 239). 

 

É prioridade da atual política do Ministério da Saúde que os profissionais da Atenção 

Básica/Saúde da Família e da Vigilância em Saúde atuem no controle da 

esquistossomose, de forma integrada respeitando as especificidades de cada 

profissional, especialmente, o trabalho do Agente Comunitário de Saúde - ACS e do 

Agente de Combate às Endemias – ACE (BRASIL, 2014).  

O objetivo da integração do trabalho é potencializar o resultado, evitando a 

duplicidade das ações que embora distintas se complementam, os procedimentos de 

tratamento e controle de cura devem ser realizados pela Rede de Atenção Primária à 

Saúde ou outras Unidades de Atenção à Saúde, de acordo com a estrutura local. 

Onde não houver cobertura de Equipes de Saúde da Família-ESF, os tratamentos 

podem ser ministrados por Agentes de Combate de Endemias - ACE ou agentes que 

desempenhem essas atividades, mas, com outras denominações, desde que 

vinculados a uma Unidade de Saúde Municipal (BRASIL, 2014). 

Pesquisa realizada por Gomes et al. (2016, p.249) que objetivou avaliar a efetividade 

do tratamento coletivo para esquistossomose mansônica em duas localidades 

endêmicas do município de Jaboatão dos Guararapes-Pernambuco evidenciaram que 

“ações intersetoriais e no âmbito da promoção da saúde devem ser desenvolvidas 

com o objetivo de eliminar todos os focos de transmissão da esquistossomose 
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mansônica”. Ressaltam, ainda, que a importância de “intensificar as atividades de 

educação em saúde, para que os indivíduos sejam sujeitos ativos de transformação 

da realidade local”. 

Destaca-se que estudo mostrou a necessidade de se integrar as práticas do 

Programa de Controle da Esquistossomose à ESF, além de buscar um suporte da 

gestão municipal por meio de pactuações e do controle social (QUITES et al., 2016). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

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

registra a 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) 
 
Durante a prática clínica, tem-se notado um quantitativo de casos de 

esquistossomose considerável, porém não foram encontrados registros dos casos dos 

mesmos nos setores responsáveis.  

 

A região de Mata verde possui vários riachos, cachoeiras, sendo que a área rural é de 

grande extensão, o nível de informação sobre a doença, por vezes é baixo, a falta de 

saneamento da área rural também pode ser considerada um fator contribuinte para os 

altos índices de esquistossomose na região.  

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo)  
 
A falta de saneamento básico associado com a contaminação dos rios e esgotamento 

a céu aberto em conjunto com a falta de atividades preventivas relacionadas à 

esquistossomose podem ser consideradas como as principais causas dos altos 

índices de esquistossomose.   

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
1 Falta de saneamento básico 

2 Falta de educação em saúde 

3 Hábitos de vida inadequados 

4 Hábitos precários de higiene 

 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1 – Falta de Saneamento Básico” 
relacionado ao problema “Esquistossomose.”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família da Zona Rural, do município Mata Verde, estado de 
Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 Falta de Saneamento 

Operação  Estabelecer praticas de limpeza das encostas e retirada do 

esgotamento em rios; 

Incentivar a retirada dos esgotos a céu aberto. 

Projeto Rios limpos 

Resultados 

esperados 

Limpeza das encostas de rios; 
Retirada/ prevenção da liberação de dejetos nos rios. 

Produtos 

esperados 

Capacitação Pessoal; 
Orientar a comunidade a respeito da importância da limpeza e 
manutenção das encostas sem lixo; 
Explicar à comunidade a importância de não depositar dejetos nos 
rios; 
Caminhadas; 
Campanhas em rádios locais; 
 Panfletagem. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Aumentar as  informações sobre o tema; 

Organizacional: estabelecer caminhadas bimestrais  

Político: melhorar a mobilização local para o referido tema. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Recursos críticos Cognitivo: Melhorar a qualidade de informação da equipe para que 

esta seja repassada de maneira clara e explicativa para a população. 

Organizacional: Realizar palestras em escolas e caminhadas de 

busca ativa de rios não saneados, para que juntos possamos 

contribuir e sinalizarmos a área para que as providências cabíveis 

sejam tomadas junto ao poder publico. 

Político: solicitar espaço na rádio local para a transmissão de 

informações em saúde. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Acesso ao setor de comunicação - favorável 

Reuniões com associações, grupos de convivência e agentes 

comunitários em saúde – favorável. 

Apoio da Secretária Municipal de Saúde – favorável. 

Ações estratégicas Reunião com a equipe e gestão local para capacitação de pessoal e 

transmissão da necessidade das informações educativas a respeito 

do tema proposto. 

Prazo 6 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira, Médico e Agente Comunitário de Saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através do feedback da população e dos agentes responsáveis pela 
ação diante do preenchimento de um questionário para os membros e 
caixa de sugestões na qual a população poderá colocar em papel sua 
opinião. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2 – Falta de Educação em Saúde” 

relacionado ao problema “Esquistossomose.”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família da Zona Rural, do município Mata Verde, estado de 

Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Falta de Educação em Saúde 

Operação  Estabelecer ações de educação em saúde junto com as escolas, 

associações, sindicatos e igrejas; 

Projeto Saber mais 

Resultados 

esperados 

Educação em saúde a respeito das vias de transmissão, tratamento e 
prevenção da esquistossomose. 

Produtos 

esperados 

Capacitação Pessoal; 
Palestras em escolas e grupos comunitários, enfatizando a população 
alvo; 
Caminhadas; 
Campanhas em rádios locais; 
Panfletagem. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Aumentar as  informações sobre o tema; 

Organizacional: estabelecer caminhadas bimestrais  

Político: melhorar a mobilização local para o referido tema. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Recursos críticos Cognitivo: Melhorar a qualidade de informação da equipe para que 

esta seja repassada de maneira clara e explicativa para a população. 

Organizacional: Influir no processo educativo e solicitando espaço na 

rede publica e priva de ensino para realização de palestras sobre o 

tema proposto em conjunto com os grupos de convivência e Igrejas. 

Político: solicitar espaço na rádio local para a transmissão de 

informações em saúde. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Acesso ao setor de comunicação - favorável 

Reuniões com associações, grupos de convivência e agentes 

comunitários em saúde – favorável. 

Apoio da Secretária Municipal de Saúde – favorável. 

Ações estratégicas Reunião com a equipe e gestão local para capacitação de pessoal e 

transmissão da necessidade das informações educativas a respeito 

do tema proposto. 

Prazo 3  meses. 
 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira, Médico e Agente Comunitário de Saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através do feedback da população e dos agentes responsáveis pela 
ação diante do preenchimento de um questionário para os membros e 
caixa de sugestões na qual a população poderá colocar em papel sua 
opinião. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3 – Hábitos de Vida Inadequados” 

relacionado ao problema “Esquistossomose.”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família da Zona Rural, do município Mata Verde, estado de 

Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Hábitos de vida 

Operação  Orientar a respeito dos riscos do banho em rios contaminados. 

Projeto Cuide-se bem 

Resultados 

esperados 

Redução dos banhos em rios contaminados. 

Produtos 

esperados 

Capacitação Pessoal; 

Orientar a população a respeito dos níveis de poluição e os riscos dos 

banhos em rios contaminados; 

Caminhadas; 

Campanhas em rádios locais; 

Panfletagem. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Aumentar as  informações sobre o tema; 

Organizacional: estabelecer caminhadas bimestrais  

Político: melhorar a mobilização local para o referido tema. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Recursos críticos Cognitivo: Melhorar a qualidade de informação da equipe para que 

esta seja repassada de maneira clara e explicativa para a população. 

Organizacional: Esclarecer a importância da observação e busca de 

informações a respeito dos locais de banho e entretenimento para 

evitar essas ações em rios contaminados. 

Político: solicitar espaço na rádio local para a transmissão de 

informações em saúde. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Acesso ao setor de comunicação - favorável 

Reuniões com associações, grupos de convivência e agentes 

comunitários em saúde – favorável. 

Apoio da Secretária Municipal de Saúde – favorável. 

Ações estratégicas Reunião com a equipe e gestão local para capacitação de pessoal e 

transmissão da necessidade das informações educativas a respeito 

do tema proposto. 

Prazo 3 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira, Médico e Agente Comunitário de Saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através do feedback da população e dos agentes responsáveis pela 

ação diante do preenchimento de um questionário para os membros e 

caixa de sugestões na qual a população poderá colocar em papel sua 

opinião. 
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 4 – Hábitos Precários de Higiene” relacionado ao 

problema “Esquistossomose.”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família da Zona Rural, do município Mata Verde, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Hábitos de higiene 

Operação  Melhorar os hábitos de higiene de verduras. 

Projeto Modificar estilos 

Resultados 

esperados 

Melhoria na higienização das frutas, verduras e outros alimentos. 

Produtos 

esperados 

Capacitação Pessoal; 

Mostrar a importância e como realizar a higienização dos alimentos; 

Caminhadas; 

Campanhas em rádios locais; 

Panfletagem. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Aumentar as  informações sobre o tema; 

Organizacional: estabelecer caminhadas bimestrais  

Político: melhorar a mobilização local para o referido tema. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Recursos críticos Cognitivo: Melhorar a qualidade de informação da equipe para que 

esta seja repassada de maneira clara e explicativa para a população. 

Organizacional: Fazer rodas de conversa e orientações junto às feiras 

da cidades, bem como panfletar  sobre o tema na cidade e na 

Unidade Básica de Saúde. 

Político: solicitar espaço na rádio local para a transmissão de 

informações em saúde. 

Financeiro: para recursos audiovisuais. 

Controle dos 

recursos críticos 

Acesso ao setor de comunicação - favorável 

Reuniões com associações, grupos de convivência e agentes 

comunitários em saúde – favorável. 

Apoio da Secretária Municipal de Saúde – favorável. 

Ações estratégicas Reunião com a equipe e gestão local para capacitação de pessoal e 

transmissão da necessidade das informações educativas a respeito 

do tema proposto. 

Prazo 3 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira 

 Médico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Através do feedback da população e dos agentes responsáveis pela 

ação diante do preenchimento de um questionário para os membros e 

caixa de sugestões na qual a população poderá colocar em papel sua 

opinião. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A esquistossomose é um problema de saúde pública que ainda não foi sanado, este 

prevalece em regiões pobres. É preocupante o índice de incidência/reincidência da 

infecção nestas regiões, o que nos faz pensar/ repensar sobre a eficácia das políticas 

públicas de prevenção da parasitose adstrita. 

Consideramos que os processos educativos em saúde podem contribuir para levar 

informação à população, e esta deve ser analisada e enviada de acordo com a faixa 

etária a ser apresentado determinado tema. Espera-se que o plano de intervenção 

possa contribuir para redução da prevalência da doença e favorecer a qualidade de 

vida da população. 
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