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RESUMO 

 

A Doença Diarreica Aguda é caracterizada pela evacuação frequente de fezes líquidas, 
acompanhada por uma perda excessiva de líquidos e eletrólitos, especialmente sódio e 
potássio. As características e a frequência das evacuações podem fornecer 
informações clínicas relevantes sobre o adequado funcionamento do aparelho digestivo, 
aceitação da dieta, efeitos adversos do uso de medicamentos. Neste sentido, o presente 
trabalho, tem por objetivo um projeto de intervenção para melhorias no tratamento de 
água e saneamento, buscando refletir acerca da saúde ambiental, visando redução da 
prevalência de diarreia nas comunidades Prainha, Alegria e Vila Restauração, em 
Marechal Thaumaturgo, Acre. A partir da revisão bibliográfica o nosso contexto buscou 
elaborar o Plano de Intervenção de acordo com a realidade local usando os textos 
buscado em sites da saúde, para completar nossa teoria, essa revisão nos mostra o 
quanto temos que  insistir na educação das pessoas quanto a prevenção da sua saúde, 
de acordo com a reflexão, Fuchs, Victoria e Fachel (1996) são várias as situações que 
compromete a saúde principalmente se for estado nutricional. Existe agora uma 
necessidade em concentrar -se mais uma vez na prevenção e tratamento da diarreia. 
No Plano de Intervenção estaremos incentivando as pessoas das comunidades 
assistidas a ter acesso à água limpa e as boas práticas de higiene que são 
extremamente eficazes na prevenção da diarreia infantil, mostrar que se seguirem as 
nossas orientações, poderá reduzir a incidência de doenças diarréicas em mais de 45%, 
mostrando que a intervenções é para reduzir a mortalidade infantil local. 
 

Palavras-chave: Doença Diarreica Infecciosa, Diarreia Aguda. Prevenção 
Primária.  

 

 



 
ABSTRACT 

 
Acute Diarrheal Disease is characterized by the frequent evacuation of liquid stools, 
accompanied by an excessive loss of fluids and electrolytes, especially sodium and 
potassium. The characteristics and frequency of bowel movements can provide relevant 
clinical information about the proper functioning of the digestive system, acceptance of the 
diet, adverse effects of the use of medications. In this sense, the present work aims at an 
intervention project to improve water and sanitation treatment, seeking to reflect on 
environmental health, aiming at reducing the prevalence of diarrhea in the Prainha, Alegria 
and Vila Restauração communities, in Marechal Thaumaturgo, Acre . From the 
bibliographic review, our context sought to elaborate the Intervention Plan according to the 
local reality using the texts searched on health websites, to complete our theory, this review 
shows us how much we have to insist on educating people about prevention of your health, 
according to the reflection, Fuchs, Victoria and Fachel (1996) there are several situations 
that compromise health, especially if it is nutritional status. There is now a need to focus 
once again on preventing and treating diarrhea. In the Intervention Plan we will be 
encouraging people in assisted communities to have access to clean water and good 
hygiene practices that are extremely effective in preventing childhood diarrhea, showing 
that if we follow our guidelines, we can reduce the incidence of diarrheal diseases by more 
45%, showing that the interventions are to reduce local infant mortality. 
 
Keywords: Infectious Diarrheal Disease, Acute Diarrhea. Primary Prevention.
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1.INTRODUÇÃO 

 
1.1 Aspectos gerais do município 

 
O município de Marechal Thaumaturgo de Azevedo foi criado através da 

Lei Estadual n.º1.032, de 28 de abril de 1992, sancionada pelo então Governador 

Edmundo Pinto de Almeida Neves. O território deste município pertencia à 

República Federativa do Peru. Marechal Thaumaturgo é um município brasileiro do 

Estado do Acre. Sua população, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), era de 18.430 habitantes em 2018 

(PREFEITURA DE MARECHAL THAUMATURGO, 2018). 

No quadro a seguir apresentaremos dados demonstra-se a necessidade de 

tratamento e distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e destino adequado do 

lixo, e da limpeza pública, levando em conta o bem-estar físico, mental ou social da 

população. 

 

Quadro 1  -  Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água, 

instalação sanitária, destino do lixo. Marechal Thaumaturgo - AC 

Proporção de Moradores 

Abastecimento Água 1991 2000 

Rede geral - 7,1 

Poço ou nascente (na propriedade) - 58,7 

Outra forma - 34,2 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos  2018 

Proporção de Moradores  

Instalação Sanitária 1991 2000 

Rede geral de esgoto ou pluvial - 0,0 

Fossa séptica - 3,2 

Fossa rudimentar - 10,6 

Vala - 2,7 

Rio, lago ou mar - 0,0 

Outro escoadouro - 2,8 

Não sabe o tipo de escoadouro - - 

Não tem instalação sanitária - 80,6 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos  2018 

Proporção de Moradores 

Coleta de lixo 1991 2000 
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A cidade possui escolas do ensino fundamental ao médio, creche e 

educação infantil, Sua economia é insipiente, baseada na agricultura de 

subsistência e na pecuária. Os agricultores da região costumam cultivar as praias 

dos rios Juruá, Amônia e Arara com feijão, macaxeira, batata-doce, amendoim e 

melancia. As atividades extrativistas (látex e açaí) estão praticamente extintas 

devido a inviabilidade econômica e social. Os parâmetos culturais geram em torno 

da festa do feijão, no mês de junho, quando o rio seca forma praias, onde os 

municípes se banham e fazem festas. (PREFEITURA DE MARECHAL 

THAUMATURGO, 2018). 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

 
Segundo dados do IBGE, as internações devido a diarreias são de 1.3 para 

cada 1.000 habitantes. No gráfico 1 mostra a taxa de mortalidade proporcional a 

todas as idades. Comparado com todos os municípios do Estado, fica nas posições 

1 de 22 e 13 de 22, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, 

essas posições são de 499 de 5570 e 2059 de 5570, respectivamente (IBGE, 2016). 

Na atenção primária à saúde (APS) o sistema municipal de saúde conta com 

cinco unidades básicas de saúde (UBS), sendo três delas em zona rural, realizando 

atendimentos nas comunidades ribeirinhas e duas localizadas na sede do 

município. Cada UBS contem sua equipe respectiva de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). São realizados atendimentos com consultas médicas, odontológicas, 

nutricionista, psicóloga, pré natal, puericultura, palestras de educação em saúde, 

atendimentos domiciliares de acordo com a necessidade, atendimentos 

ambulatoriais como curativos, medicações injetáveis etc. 

 

 
 
 

Coletado - - 

Queimado (na propriedade) - 22,4 

Enterrado (na propriedade) - 2,6 

Jogado - 66,9 

Outro destino - 8,1 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 2018  
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Figura 1 - Dados sobre a mortalidade Marechal Thaumaturgo – AC. 

 

A APS tem como objetivo realizar um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem promoção e a proteção de saúde,  prevenção 

de agravos, diagnósticos, tratamentos, reabilitações e manutenção da saúde. Ponto 

de Atenção à Saúde Secundária: É a Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo, 

onde realiza atendimentos de urgência e emergência, exames laboratoriais, raio x, 

partos e regula pacientes para outros municípios/pontos de apoio de acordo com o 

quadro clínico do paciente. Pontos de Atenção à Saúde Terciária: O município não 

possui assistência nesse nível, porém os pacientes são encaminhados para os 

pontos de apoio que são Cruzeiro do Sul e Rio Branco, capital do Estado. 

Sistema de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico, Assistência Farmacêutica e 

Informação à Saúde: contamos apenas com um laboratório no município 

atualmente, fazendo análises de exames de sangue, não é completo mais 

conseguimos ter informações básicas, Elementos Anormais do Sedimento (EAS) e 

fezes. Contamos com uma farmácia como centro de distribuição de medicamentos 

para todas as UBS. As informações e promoção de saúde, são realizadas pelos 

profissionais das próprias equipes, buscando deixar sempre todos informados. 

Sistema Logístico: Transporte em saúde, Acesso Regulado á Atenção, 



14 
 

 

Prontuário Clinico, Cartão de Identificação dos Usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS): O transporte de pacientes na sede do município algumas vezes em 

ambulâncias ou carros particulares e para quem esta em comunidades distantes, o 

único meio é a via fluvial, canoas pequenas. 

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é feito via aéreo se o paciente for 

regulado da Unidade Mista e por embarcações. Os prontuários clínicos ainda são 

feitos manualmente durante as consultas. O cartão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) são ferramentas para identificação 

dos pacientes. 

 
1.3 Aspectos da comunidade 

 
A unidade Luiz Fontenele está localizada na Vila Restauração, a maior 

comunidade de Marechal Thaumaturgo com mais de 500 moradores, com acesso 

apenas por via fluvial pelo rio Tejo, localizada a cerca de 8 horas de viagem da sede 

do Município. A vila é tranquila, bem organizada, povo humilde e hospitaleiro, 

cercada de outras comunidades próximas. Conta apenas com uma escola, para 

todos os níveis escolares. 

As fontes de renda das famílias são agricultura, caça e pesca, venda de 

combustível e comércio. Não há coleta de lixo, esgoto e saneamento básico, a 

maioria dos resíduos é jogada diretamente no rio, ou na floresta ou são queimados. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Luiz Fontinele 

 

A unidade tem boa estrutura física, atualmente com gerador de energia 

próprio. Anteriormente, há aproximadamente seis meses, os atendimentos diários 

eram sem luz e à noite um gerador que levava energia para todas as casas da 

comunidade por pelo menos 3 horas. A população tem acesso à unidade 

diariamente e em algumas situações durante a noite. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Luiz Fontinele 

 

Conta com uma equipe de dezessete pessoas, uma médica, uma 

enfermeira, uma dentista, dois técnicos de enfermagem, um auxiliar de saúde 
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bucal, uma microscopista e sete Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Luiz Fontinele 

 

A unidade funciona das 8:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas  às 

17:00 horas, com vacinação, consulta médica e odontológica, realizações de pré-

natais, puericultura, acompanhamento de doentes crônicos. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Luiz Fontinele 

 

Os atendimentos iniciam com o acolhimento e triagem dos pacientes, 

sendo feito por demanda espontânea. As visitas domiciliares são feitas de acordo 

com a necessidade, o ACS traz essas informações para equipe e assim fazemos a 

visita. Temos alguns projetos para levar até a população, pois vimos grande 

necessidade de informações a respeito de alguns temas como, por exemplo: 

• saneamento básico e a importância dos cuidados com a água; 

• incentivo a mudanças alimentares; 

• benefícios das atividades físicas; 

• cuidado com a saúde reprodutiva. 

 

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

(primeiro passo) 

A partir da identificação de informantes-chave e elaboração dos dados, 

pelos quais se conseguiu no diagnóstico situacional da área de abrangência da 

equipe. Após a identificação dos problemas foram, então, selecionados ou 

priorizados as seguintes necessidades: 

• Saneamento básico inexistente. 

• Poluição de rios com despejos de dejetos e esgoto. 

• Falta de informação da população quanto ao risco do uso de água 

contaminada, saneamento e cuidados com o lixo, bem como outros temas a saúde 

reprodutiva, saúde bucal. 

• Desemprego. 
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• Dificuldades para garantir a atenção secundária. 

• Em algumas comunidades os atendimentos são precários sem 

estrutura nenhuma, sendo utilizadas escolas para repouso da equipe e consulta 

aos pacientes tanto clinico quanto saúde bucal, sem luz e água tratada para melhor 

atender aos pacientes e desempenhar um bom trabalho. 

• Falta de medicação suficiente para suprir a grande demanda. 

• Falta de interação/comunicação com os ACS da área, não houve 

interesse em participar de reuniões para que a equipe conhecesse as reais 

necessidades das comunidades ribeirinhas. 

• Falta de equipamentos básicos na única unidade estruturada, 

comunicação via telefônica para casos eventuais que necessitem serem 

transferidos para o único hospital da cidade. 

 
PROBLEMAS 

 
IMPORTÂNCI

A * 

 
URGÊNCI

A ** 

 
CAPACIDADE DE 

ENFRENTAMENTO
*** 

 
SELEÇÃO/ 

PRIORIZAÇÃO**
** 

Água contaminada ALTA 10 TOTAL 1 

Saneamento e coleta 
de lixo 

ALTA 5 FORA 2 

Medicação suficiente ALTA 5 TOTAL 3 

Fortalecimento com 
equipe ACS 

MÉDIA 4 TOTAL 4 

Estrutura/equipament
os  básicos 

MÉDIA 3 TOTAL 5 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção o problema água contaminada foi selecionado como prioridade. 

O plano de intervenção tem como prioridade cuidar da saúde dos 

moradores da região, no quadro a seguir a classificação das prioridades por 

problema diagnosticados. 

Quadro 2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde Laranja da Unidade Básica 

de Saúde Luiz Fontinele, município de Marechal Thaumaturgo - Acre: 

Fonte: Autoria própria ( 2020). 

✓ * Alta, média ou baixa 
✓ ** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
✓ *** Total, parcial ou fora 
✓ **** Ordenar considerando os três itens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação/orientaçã
o 

MÉDIA 3 PARCIAL 6 



18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 

A diarreia é um grave problema de saúde pública relacionada às condições 

de higiene, saneamento básico e qualidade da água utilizada. Segundo o IBGE 

(2016), as internações por diarreia são mais que 22,56 óbitos por mil nascidos vivos 

habitantes em Marechal Thaumaturgo, sendo que esse número pode ser ainda 

maior pelo grande número de comunidades adjacentes e outras mais distantes que 

fazem parte do município. O censo não atualizou esses dados (IBGE, 2016). 

O tema foi escolhido pelo grande número de pessoas acometidas por essa 

enfermidade sendo aguda ou crônica. É presumível tantas ocorrências, por 

entender que a causa são muitas vezes pela falta de cuidado, conscientização, 

estação de tratamento de água, saneamento e esgoto. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 23, IX, a competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico. Direito da população, veio a ser regulamentado pela Lei 

11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

definido como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais (BRASIL, 1988). Porém, esse 

direito não chegou à população rural do Vale do Juruá, onde estão localizadas 

mais de 30 comunidades divididas entre os rios Tejo, Amônia e Juruá, justamente 

pela dificuldade de logística. 
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A população de Marechal é menor em relação a população rural, sendo 

melhor estruturada, com saneamento e água tratada, embora haja lugares sem 

saneamento onde é visível o escoamento de dejetos a céu aberto e fossa negra, 

que favorecem a contaminação do ambiente próximo aos domicílios. Tais fatores 

interferem nas condições de saúde de toda a família, principalmente as crianças, 

possibilitando a veiculação de doenças relacionadas aos excretas, principalmente 

as parasitoses e consequentemente, para outras doenças de vinculação hídrica, 

como a diarreia. 

Nas comunidades Prainha, Alegria e Restauração, localizadas no rio Tejo, 

as dificuldades são ainda maiores, principalmente por não existir estação de 

tratamento para água, saneamento e coleta de lixo. O Tejo além de ser a única via 

de acesso para chegar a essas comunidades, é dele que se faz uso para quase 

todas as necessidades das famílias, como água para beber, higiene pessoal, 

utilidades domésticas, excretas, esgotos levando a contaminação das águas 

ficando imprópria para o consumo.  

Os casos de diarreia, parasitose e problemas de pele são os que levam os 

pacientes a busca de atendimento médico, justamente por fazerem uso desse meio 

estando contaminado ou até mesmo água da chuva. As crianças são as mais 

acometidas, por não terem uma boa imunidade e o contato direto favorece o 

adoecimento. Há uma alternativa usada pela população para conseguir “água 

potável” que são as cacimbas, onde eles relatam ser mais limpa que a do rio e usam 

principalmente para beber e cozinhar. 

Observa-se também pelas grandes dificuldades de acesso e 

socioeconômicas da população que nem todas as casas têm um banheiro com vaso 

sanitário, levando a construção de privadas ao fundo dos quintais, não sendo a 

melhor opção. 

A coleta de lixo é outro problema, pois não existe esse serviço à população, 

levando as famílias tomarem outras medidas como queimar, jogar na floresta ou 

perto da residência contribuindo para proliferação de insetos e roedores e até 

mesmo nos rios por falta de conscientização. 

Graças à uma medida do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais 

e municipais recomendam a distribuição e utilização de soluções de hipoclorito de 

sódio para a desinfecção de água em regiões onde não existe saneamento básico, 

pois trata-se de medida preventiva simples, de baixo custo e eficaz no combate a 
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doenças de veiculação hídrica, é uma ótima opção, porém nem sempre é o 

suficiente para impedir tais doenças. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 OBJETIVOS 
 

 
3.1 Objetivo Geral 

 
Apresentar um projeto de intervenção para melhorias no tratamento de 

água e saneamento, para redução da prevalência de diarreia nas comunidades 

Prainha, Alegria e Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo - Acre. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

- Montar um plano de ação para a solução dos problemas relacionados a 

diarreia junto aos familiares. 

- Articular do projeto Desinfecção Solar da Água (SODIS) – purificação 

solar de água, pois tem baixo custo e é acessível a todas as famílias. 

- Promover meios para purificar a água. 

- Construir banheiros ecológicos. 
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4 METODOLOGIA 

 
O projeto de intervenção foi realizado nas comunidades ribeirinhas Prainha, 

Alegria e Vila Restauração localizadas no rio Tejo, em Marechal Thaumaturgo - 

Acre. 

A pesquisa consistiu em uma caracterização do problema, do objeto, dos 

pressupostos, das teorias e do percurso metodológico. Tal fase fez-se necessária 

por se tratar de “um tema pouco explorado, tornando-se difícil sobre ele formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis” (PIANA, et.al, 2009. p, 169).  

Não busca resolver de imediato o problema, mas caracterizá-lo a partir de 

uma visão geral, aproximativa do objeto pesquisado. De acordo com Fonseca 

(2002), a pesquisa possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a 

investigar, como um processo permanentemente inacabado. Ela se processa 

através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma 

intervenção no real.  

Segundo José Filho (2006, p.64) “o ato de pesquisar traz em si a 

necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o 

diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. A 

tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa realidade busca uma 

aproximação, visto sua complexidade e dinamicidade dialética. 

Assim para o plano de ação e intervenção foi feita a definição da 

problemática, e também um diagnóstico da situação. Adquirindo os resultados e 

suas causas foi elaborado um plano de ação, onde foram escritos operação, 

projeto, resultados esperados, produtos esperados, recursos necessários, recursos 

críticos, controle dos recursos críticos e ações e estratégias. observando e definindo 
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os problemas dos nós críticos e das ações. (FARIA, CAMPOS, SANTOS, 2018). 

Foram pesquisados em artigos nas fontes onde o trabalho se sustenta em 

algumas fontes como: em três bases de dados, Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações, Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Google Acadêmico, Conceitos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em Fontes de informação. BVS, 

23/07/20. Também foi consultada a biblioteca virtual em saúde do Núcleo de 

Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e documentos de órgãos públicos (ministérios, 

secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para revisão bibliográfica.  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira 

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

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, VASCONCELOS, SOUZA, 2017) 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Doença Diarreica Aguda 

 

A Doença Diarreia Aguda (DDA) pode ser caracterizada pelo aumento do 

número de evacuações para um determinado indivíduo, com fezes aquosas ou de 

consistência diminuída, e pela presença de pelo menos três destes episódios 

diários, com a possibilidade da presença de muco e/ou sangue. Náuseas, vômitos, 

febre ou dor abdominal eventualmente são sintomas associados. Possui duração 

entre 2 a 14 dias, geralmente de caráter autolimitado. A cada ano registram-se dois 

bilhões de casos de diarreia em todo o mundo, contribuindo significativamente para 

a morbimortalidade da população (BRASIL, 2009). 

Em meio a tantas tentativas de se pensar em um conceito, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) propôs uma definição de saúde que considerava ser 

universalmente aceita. Divulgada em 1948, definia que saúde “é o estado do mais 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade”. Tal conceito sofreu muitos questionamentos devido a sua amplitude 

e, nessa época, até surgiram muitas outras concepções diferentes por parte dos 

críticos (SCLIAR, 2007). 

Pode-se citar como variáveis determinantes do conjunto Saúde-Doença: 

menor nível social e econômico, baixo nível de escolaridade, tipo de habitação e, 

ainda, disponibilidade de saneamento básico nos domicílios. Essas condições não 

determinam a condição patológica, porém interferem positiva ou negativamente na 

evolução da mesma. A partir desta reflexão, Fuchs, Victoria e Fachel (1996) citam 

como exemplo: 

Uma mãe pobre e com baixa escolaridade iniciará sua vida 
reprodutiva mais precocemente e estará menos apta a se beneficiar 
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da estrutura assistencial durante a gestação. O estado nutricional 
materno prévio, acentuado pelo ganho reduzido de peso durante a 
gestação, propicia um ambiente intrauterino desfavorável ao 
crescimento fetal. O baixo peso de nascimento resultante é um fator 
de risco para a morbimortalidade durante toda a infância [...] A 
presença de fatores biológicos e ambientais, intensificados pela 
ausência do efeito protetor do leite materno, determina maior 
frequência e gravidade da doença diarreica que impedem a 
recuperação nutricional posterior (FUCHS; VICTORIA; FACHEL 
1996, p. 171). 

 

Mediante tal fato, a reflexão aqui efetuada evidencia a necessidade de 

considerar uma rede de fatores, dentre eles, a base familiar, no intuito de melhor 

identificar estratégias de ação para o tema aqui discutido. 

 

5.2 Classificação da Doença Diarreica Aguda 

 

Aos poucos estudos o epidemiológicos com base populacional sobre 

padrões de uso de serviços de saúde para diarréia deve-se tomar medidas para 

garantir que todo o grupo de pessoas, especialmente as mais vulneráveis - aquelas 

que marginalizados, de alto risco e difíceis de alcançar o acesso a saúde deve 

receber proteção, prevenção, intervenções de tratamento, nesse sentido a 

classificação torna possivel, encontrar melhor forma de combater.  

1. Aguda – geralmente causada por vírus, bactérias ou parasitas; 

alimentos contaminados, alimentos com grande quantidade de fibras, café, chás, 

refrigerantes, leite e seus derivados, chocolate; medicações como antiácidos, 

laxantes; ingestão de açúcares não absorvíveis; isquemia intestinal; impactação 

fecal; inflamação pélvica. 

2. Crônicas – têm como causas doenças inflamatórias do intestino, 

cânceres intestinais, alterações da imunidade como AIDS, alergias alimentares. 

3. Diarreia persistente: quando a diarreia aguda se estende por 14 dias 

ou mais. Pode provocar desnutrição e desidratação. Pacientes que evoluem para 

diarreia persistente constituem um grupo com alto risco de complicações e elevada 

letalidade. Logo a diarreia aguda nao deixa de ser um sindrome caracterizada por 

diferentes agentes etiológicos como bactérias e parasitos. Aumentando a 

quantidade de evacuações que vem acompanhadas de náusea, vômito, febre e dor 

abdomina com duração de 2 a 10 dias. A diarreia se complica no geral, por meio 

de desitratação e do desequilibrio hidroeletrolítico.   
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5.3 Fatores de risco para desenvolver a Doença Diarreia Aguda. 

 

Em relação às infeccionsas, as diarreias bacterianas são uma das 

causadosras de morte de crianças menores de 6 anos. Isso nos levar a refleteir a 

respeito da doença pois algumas familias não sabem ou nao tem condições de 

fazer o tratamento correto. Alguns fatores de risco são descritos em seguida. 

(BRASIL, 2012) 

 Ingestão de água sem tratamento adequado. 

 Consumo de alimentos sem conhecimento da procedência, do 

preparo e armazenamento. 

 Consumo de produtos cárneos e pescados e mariscos crus ou 

malcozidos. 

 Consumo de frutas e hortaliças sem higienização adequada. 

 Viagem a locais em que as condições de saneamento e de higiene 

sejam precárias. 

 Falta de higiene pessoal. 

 

Segundo Claeson e Merson (1990); Fuchs et al. (1996); Victoria et al. 

(1989), existe uma forte relação inversamente proporcional entre internação de 

pacientes por diarreia e as condições socioeconômicas excludentes, afirmando que 

tal processo patológico é mais evidenciado em classes sociais mais 

marginalizadas, com falta de disponibilidade de água tratada em casa e risco de 

ocorrência de agravamento do quadro.  

Busato (2013) afirma que as condições socioeconômicas, vacinação e 

saneamento básico, além de fatores ambientais, nutricionais e culturais estão 

envolvidos de forma direta ou indireta na incidência das diarreias. 

A gravidade da doença diarreica, que determina a hospitalização, pode ser 

medida pelo número de evacuações, sendo considerado como diarreia grave um 

número superior a sete evacuações ao dia (ALAM 1989, et al.).  

 

5.4 Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do Brasil 

 

Por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
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1975, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE), por meio de legislação específica - Lei n° 6.259/75 e 

Decreto n° 78.231/76 (BRASIL, 1975).  As funções da vigilância epidemiológica 

são:   

• coleta de dados; 

• processamento de dados coletados;      

• análise e interpretação dos dados processados;   

• recomendação das medidas de controle apropriadas;   

• promoção das ações de controle indicadas;    

• avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;  

• divulgação de informações pertinentes. 

 

Esses instrumentos tornaram obrigatória a notificação de doenças 

transmissíveis selecionadas, constantes de relação estabelecida por Portaria. No 

ano de 1977, o Ministério da Saúde criou o primeiro Manual de Vigilância 

Epidemiológica, abarcando as normas técnicas que eram utilizadas para cada 

patologia. (BRASIL, 2009) 

 Já em 1990, foi implantado o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), 

vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), trazendo para o campo da 

vigilância epidemiológica uma importante experiência no controle de doenças e 

agravos inusitados à saúde. (BRASIL, 2009) Nesse período, os propósitos, as 

estratégias e as ações da vigilância epidemiológica foram redefinidas nas três 

instâncias de gestão do sistema com a prerrogativa de reforçar mudanças, tendo 

sido concebida sua definição na Lei Orgânica 8.080/90 como: 

[...] um conjunto de atividades que proporciona a 
obtenção de informações fundamentais para o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança que possa ocorrer nos fatores que 
determinam e condicionam o processo saúde-doença, 
em nível individual ou coletivo, com objetivo de se 
recomendar e adotar de forma oportuna as medidas de 
prevenção e controle dos agravos. (BRASIL, 1990, p. 
3). 

 
Essa definição promoveu a expansão do conceito de vigilância, inicialmente 

restrito às doenças transmissíveis e às doenças não transmissíveis (anomalias 

congênitas, desnutrição, doenças crônico-degenerativas etc.). (BRASIL, 2017) 
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Portanto entre os perídos de 1996 a 1999 observou-se redução da 

mortalidade e da letalidade por gastroenterites agudas. Assim entendemos que a 

diarreia aguda ainda é uma das causas de internação entre crianças. Diante da 

situação, o saneamento básico é um dos principais problemas ocorridos em países 

subdesenvolvidos. Inúmeras condições ambientais inóspitas incluindo ausência de 

tratamento de água e esgoto é continuamente um dos mais relevantes entraves 

para o controle do desenvolvimento de surtos e epidemias. (BRASIL, 2018) Logo o 

conceito de epidemiologia evidencia sua abrangência e possibilidades de uso na 

saúde pública, sobretudo, no que se refere ao seu papel no desenvolvimento de 

estratégias de promoção e proteção à saúde, sendo fundamental para a formulação 

de políticas de saúde. O autor  Barreto (2002, p. 6) comenta:  

Temos uma epidemiologia simultaneamente como disciplina científica 

(que estuda a saúde, a doença e os seus determinantes) e como campo 

profissional da saúde coletiva (que produz e analisa informações, 

desenvolve tecnologias e estratégias de prevenção). [...] No primeiro 

espaço, elaboram-se teorias, desenham-se estudos, dados são coletados 

e analisados, produzem- se conhecimentos. No segundo espaço, a partir 

do anterior, produzem-se informações e redefinem-se os conhecimentos, 

delineiam-se estratégias, concretizam-se ações. 

 

Nesse sentido, a razão para coletar, analisar e disseminar informações 

sobre uma doença é controlar essa doença, a coleta e a análise não devem 

consumir recursos se a ação não ocorrer. O princípio fundamental da vigilância em 

saúde pública deve ser projetada e implementada fornecendo as informações 

verdadeiras aos tomadores de decisão em tempo hábil, com o menor custo 

possível. (OLIVEIRA, 2002, p. 59) 

É improvável que os gestores precisem fazer intervenções para abordar as 

pequenas diferenças entre áreas especificas, para melhorar a pontualidade e 

economizar recursos que podem ser usados para intervenções em saúde pública.  

A utilidade dos dados de vigilância pode ser vista como imediata, anual e 

arquivada, com base nas ações de saúde pública que podem ser tomadas, como 

em todo sistema de saúde, profissionais de saúde competentes e motivados 

precisam ser encontrados ou treinados e providos de carreiras e supervisão. A 

transformação dos perfis epidemiológicos no Brasil apresenta um caráter peculiar 

que não se conforma necessariamente ao modelo de substituição de doenças 

infecciosas e parasitárias por doenças crônico degenerativas, acidentes e 
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violências (PONTES et al., 2009). 

Direcionar o desenvolvimento de ações em saúde pública requer um 

conhecimento aprofundando da situação de vida e de trabalho das pessoas que 

moram em um determiado local, assim como essencias dos fatores condicionantes 

do processo saúde-doença e suas implicações. Assim em paises como o Brasil a 

precarias distrubuição de renda, a pessima educação, o baixo graude de 

escolaridade, assim como as condições precarias habitacionais tem um grande 

papel nas condições de vida e de saúde. A avaliação do contexto brasileiro 

demonstra que a transição epidemiológica não tem seguido o mesmo padrão 

verificado na grande maioria dos países industrializados centrais do capitalismo 

(PONTES et al., 2009).  

A evolução das condições socioeconômicas, o momento de transição 

demográfica vivenciado e o novo perfil epidemiológico, demandam novas 

necessidades para o sistema de saúde. E isso é urgente, é fundamental recolocar 

a saúde na agenda, tornando-a prioridade política, pois o futuro não tarda a chegar. 

(MIRANDA, 2015) 

Ademais, tal processo não planejado e rápido de senescência da populaço 

brasileira acarreta aumento da demanda de serviços médicos e demais atividades 

de cunho social, aumentando os gastos públicos (SCHRAMM et al., 2004).  

Pensar em saúde e assistência médica é uma questão muito pessoal, 

garantir a saúde do público alvo, no entanto, vai além do estado de saúde dos seus 

indivíduos. Uma das possíveis explicações para que tal situação se concretize 

encontra-se no controle inadequado de fatores de risco, por falhas na assistência à 

saúde e/ou medidas de proteção, tornando imperativa a necessidade de seu 

esclarecimento para que sejam adotadas as medidas de prevenção e controle 

pertinentes (BRASIL, 2005). Ainda de acordo com Brasil (2005), em que nestas 

circunstâncias, a investigação epidemiológica de casos e epidemias constitui 

atividade obrigatória de qualquer sistema local de vigilância epidemiológica.  

Para Rouquayrol et al. (2013), a investigação epidemiológica deve ser 

iniciada imediatamente após a notificação de casos isolados ou agregados de 

doenças/agravos; mesmo que, quem “quer sejam suspeita clinicamente declarados 

ou mesmo contatos, para os quais, as autoridades sanitárias considerem 

necessário dispor de informações complementares”. (ROUQUAYROL et al. 2013, 

p,736) 
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Todos os níveis do sistema de saúde têm incubência de vigilância 

epidemiológica, compreendendo o conjunto das funções mencionadas. Logo 

quanto mais efetivo e comprometedora, maior será a oportunidade com que as 

ações de controle tenderão a ser desencadeadas. 

 

Quadro 3 – Manifestações clínicas, período de incubação e duração da doença 

causada pelas principais bactérias envolvidas nas doenças diarreicas agudas 

Agente etiológico 
Manifestações 

clínicas 
Febre Vomito 

Período de 
incubação 

Duração 
da doença 

Bacillus cereus 
Geralmente pouco    

importante 
Rara Comum 1 a 6 horas 24 horas 

Staphylococcus 
aureus 

Geralmente pouco 
importante 

Rara Comum 1 a 6 horas 24 horas 

Campylobacter spp. Pode ser disentérica Variável Variável 1 a 7 dias 1 a 4 dias 

Escherichia coli 

enterotoxigênica 
(ETEC 

Aquosa, pode ser 
profusa 

Variável Eventual 
12 horas a 3 

dias 
3 a 5 dias 

Escherichia coli 

enteroinvasiva 
(EIEC) 

Pode ser disentérica Variável Variável 2 a 3 dias 
1 a 3 

semanas 

Salmonella spp 
(não tifoide) 

Inicia aquosa, 

com sangue a seguir 
Comum Eventual 3 a 5 dias 

1 a 2 
semanas 

Shigella spp. 
Pode ser 

disentérica 
Rara Comum 

8 horas a 2 
Dias 

1 a 12 
Dias 

Yersinia 
enterocolitica 

Pode ser profusa e 
aquosa 

Comum Eventual 1 a 7 dias 3 a 5 dias 

Fonte:. BRASIL ( 2017). 
 

 

Quadro 4 – Manifestações clínicas, período de incubação e duração da doença 

causada pelos principais vírus envolvidos nas doenças diarreicas agudas 

 

Agente etiológico 

Manifestações clínicas  

Diarreia Febre Vômito 
Período de 
incubação 

Duração da 
doença 

Astrovírus Aquosa Eventual Eventual 1 a 14 dias 1 a 14 dias 

Calicivírus Aquosa Eventual 
Comum em 

crianças 
1 a 3 dias 1 a 3 dias 

Adenovírus 
entérico 

Aquosa Comum Comum 7 a 8 dias 8 a 12 dias 

Norovírus Aquosa Rara Comum 18 horas a 2 dias 
12 horas a 

2 dias 
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 Fonte: BRASIL (2017). 

 

Quadro 5 – Manifestações clínicas, período de incubação e duração da doença 

causa pelos principais parasitas envolvidos nas doenças diarreicas agudas 

Agente etiológico Manifestações clínicas Período de 
incubação 

Duração 
da doença 

Diarreia Febre Abdômen 

Balantidium coli Eventual com 
muco ou 
sangue 

Rara Dor Ignorado Ignorado 

Cryptosporidium spp. Abundante e 
aquosa 

Eventual Cãibra 
eventual 

1 a 2 
semanas 

4 dias a 3 
semanas 

Entamoeba histolytica Eventual com 
muco ou 
sangue 

Variável Cólica 2 a 4 
semanas 

Semanas a 
meses 

Giardia lamblia Incoercíveis 
fezes claras e 

gordurosas 

Rara Cãibra/ 
Distensão 

5 a 25 dias Semanas a 
anos 

Cystoisospora belli Incoercível Ignorado Ignorado 2 a 15 dias 2 a 3 
semanas 

Fonte: BRASIL ( 2017). 
 

Rotavírus grupo A Aquosa Comum Comum 1 a 3 dias 5 a 7 dias 

Rotavírus grupo B Aquosa Rara Variável 2 a 3 dias 3 a 7 dias 

Rotavírus grupo C Aquosa Ignorado Ignorado 1 a 2 dias 3 a 7 dias 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
A proposta de intervenção refere-se ao problema que prioriza a alta 

prevalência do problema com a “Doença Diarreica Aguda 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.” 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, et. al, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 
Nos atendimentos realizados nas três comunidades em dois meses, as 

ocorrências de doenças diarreicas foram inúmeras, chegando a uma estimativa de 

40% da população. Os fatores de risco são os mesmos encontrados nas três 

comunidades que são: a utilização de água não tratada para consumo, higiene 

pessoal, alimentos não higienizados de forma adequada, condições precárias de 

saneamento básico. 

A secretaria de saúde do município disponibiliza hipoclorito de sódio 

através dos (ACS) que distribuem para a população como forma de tratamento para 

água e assim diminuir a prevalência das doenças gastrointestinais. Há uma falta 

grande desse recurso levando prejuízos à saúde dessas famílias, onde não veem 

outra alternativa a não ser consumir água da maneira que possa estar. 

Em todas as consultas orientamos os pacientes para que possam tratar a 

água do consumo de uma maneira mais simples, usando a fervura, já que muitas 

não tem não recursos para comprar água tratada, filtros de barro e etc, bem como 

as (ACS) tem um papel fundamental com a comunidade reforçando as orientações 

com os cuidados que devem ter com a água. 

Em Marechal Thaumaturgo, segundo dados do IBGE (2016), as 

internações por diarreia são de 1.3 para cada 1.000 habitantes, sendo que esse 

número pode ser ainda maior pelo grande número de comunidades adjacentes e 

também distantes que fazem parte do município, mais os dados não foram 

atualizados. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
A (DDA) surge por vários fatores direta e indiretamente como por serem famílias 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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de baixa renda, com número grande pessoas em uma só família, enfrentam muitas 

dificuldades, acesso, alimentação que nem sempre está sobre a mesa, águas sem 

tratamento, saneamento básico inexistente, higiene precária, mesmo sendo 

tratadas esse conjunto de fatores levam não somente a recorrência da DDA, como 

também enfermidades como as que acometem a pele e surgimento de vários tipos 

de parasitoses. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Só é possível que sejam propostas as ações de enfrentamento para o 

problema selecionado a partir da elaboração do plano de ação e a apresentação 

dos nós críticos. Sendo de extrema importância que se considerem as 

necessidades do território considerando. 

1- Saneamento básico e tratamento de água:  

- Local propício: mobilização social para a limpeza do ambiente 

regularmente, com orientação à comunidade sobre a importância de descarte 

correto do lixo e dejetos. 

- Inexistência de tratamento de esgoto rápido: falta de recursos 

necessários para a implantação de saneamento e tratamento de água. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

Quadro 6- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Tratamento de água e 

saneamento básico”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Luiz Fontineli, do município Marechal Thaumaturgo, estado de Acre. 

Nó crítico 1 TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 

6º passo: operação 

(operações) 

Identificar com rapidez e mais brevemente possível os 

fatores de risco 

6º passo: projeto Melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha 

6º passo: resultados 

esperados 
Diminuir em 50% a incidência de infecções gastrointestinais 
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6º passo: produtos 
esperados 

Orientar medidas simples como fervura da água para 

consumo e no uso com alimentos, uso de filtros de barros, 

hipoclorito de sódio, fazer filtros de água improvisados 

(garrafas pet, algodão, carvão, areia fina, areia grossa ou 

pedregulhos), implantação do SODIS – Purificação Solar da 

Água e orientações para população. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Orientar sobre as consequências do uso da água 

não tratada. 

Financeiro: Dispor recursos para investimento em 

capacitação de pessoal e em projetos para tratamento da 

água e saneamento básico. 

Político: Mobilização da secretaria de saúde e prefeitura 

para investir em projetos que beneficie essas comunidades. 

7º passo: viabilidade do 
plano 

- recursos críticos 

Cognitivo: Informações ou campanhas de conscientização 

sobre uso da água 

Político: os gestores do município podem apresentar 

projeto para obterem recursos e pôr em prática o mais 

rápido possível. 

Financeiro: Não há investimentos ou projetos para 

execução desse plano. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Responsáveis: A gestão, secretaria de saúde e prefeitura. 
Não tem motivação/desfavorável nenhuma, pois nunca se 
preocuparam com a população nesse sentido, em buscar 
meios para melhor ajudar essas comunidades. 
Ação seria expor o problema para gestão e pedir apoio para 
implantar projetos voltados para população ribeirinha, em 
busca 
de uma melhor qualidade de vida. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
Prazos 

Implantação de projetos de baixo custo como SODIS – 
Purificação solar da água, banheiros ecológicos, um 
sistema de 
saneamento e esgoto. 

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

Através de pessoal capacitado, a equipe de saúde da 
família e principalmente a população. 

 

 Fonte: Autoria própria (2020). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista a grande necessidade não somente das comunidades que 

fazem parte do ESF Luiz Fontinele, bem como outras comunidades localizadas nos 

rios Baje, Juruá e Amônia, em sua grande maioria passam pelas mesmas situações 

ou se não piores. As famílias são humildes, de baixa renda, perspectiva de trabalho 

não é para todos, muitos vivem do roçado, caça e pesca, fazem uso de águas de 

rios não somente para locomoção como também para consumo, bem como de 

igarapés e cacimbas sem quaisquer tratamento por questão de logística, e serem 

comunidades afastadas da cidade onde não usufruem de estação de tratamento 

água e saneamento básico. 

A falta de interesse por parte dos gestores é grande, pois todos conhecem 

de fato as reais necessidades e fecham os olhos para essa parte, levando apenas 

os remédios para tentar curar doenças, sem sequer se preocupar com a causa 

base. Sabemos que não somente a gestão tem culpa, sendo a população também 

tem parte na culpa, pois não toma os devidos cuidados ou não tem ou não recebem 

orientações para melhorar as condições de vida onde escolheram viver. 

A equipe tem por objetivo expor projetos para que os gestores possam usar 

um deles e implementar nas comunidades para melhorar a qualidade de vida delas, 

porém sabemos que não será a aceitação, pois tudo envolve grandes investimentos 

para que se tenha recurso necessário para pôr em prática qualquer projeto. Uma 

das opções seria a implantação do projeto Purificação Solar de Água - SODIS, que 

tem por objetivo melhorar a qualidade microbiológica da água potável, usando 

radiação Radiação ultravioleta (UVA) solar e temperatura para neutralizar 

elementos patogênicos que causam diarreia. Esse projeto é realizado em mais de 

18 municípios em vários estados do Brasil obtendo bons resultados. 

Outra alternativa seria filtro de barro, a filtragem é lenta porém muito 

eficiente, eliminando assim quase que 100% da sujeira e contaminantes da água 

como cloro, chumbo, pesticida, ferro, alumínio, parasitas, poluentes e bactérias, 

chegando a um índice de retenção de 95% destes elementos. Há uma outra opção 

para filtragem da água, chamado filtro caseiro, tem várias formas de fazer, utiliza os 

seguintes materiais: garrafa pet, algodão, carvão, areia fina, areia grossa ou 

pedregulhos e pode jogar a água suja que será filtrada, é uma boa opção e com 

custo baixo e fácil aquisição do material .O hipoclorito de sódio é o mais utilizados 
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entre as famílias, mas isso quando tem para ser usado, são distribuídos pelos 

(ACS) para todas as famílias, seja ela moradora de zona urbana ou rural. Assim 

como o Clorin, pastilhas de ação germicida, indicadas para tornar a água segura e 

potável para consumo humano, em ocasiões onde haja indisponibilidade de água 

tratada ou falta de confiança na procedência ou na qualidade da água utilizada. 

Outra ideia já utilizada por muitos é o banheiro biológico, conhecido como privadas, 

mais a diferença é que o banheiro biológico é usado um barril ou recipiente grande 

de que tenha tampa, ao ser preenchido é retirado e armazenado em lugar afastado 

sem qualquer risco de contaminação de solo, água de poços ou cacimbas. Já as 

“privadas” por exemplos, são banheiros com buraco no solo, onde são despejados 

os desjeitos, com grande risco de contaminação principalmente da água de poços 

ou cacimbas e infestações de moscas. 

Então podemos entender que há inúmeras formas para tentar resolver a 

questão da água sem tratamento, requer mais atenção e iniciativa das autoridades 

entender que a (DDA) é sim um problema de saúde pública e que devem adotar 

medidas imediatas para diminuir a incidência e a prevalência dessa enfermidade. 
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Figura 1. Cacimbas utilizadas pelas comunidades 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2. Cacimba utilizada pela escola 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 3. Escoamento de valas a céu aberto 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4. Coleta de lixo inexistente 

 
 
 
 


