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RESUMO 

INTRODUÇÃO As doenças endêmicas ainda são um problema de saúde pública no Brasil. Entre 

2011 e 2013 houve aumento de óbitos pelas principais doenças infecciosas e parasitárias. Uma das 

doenças de grande preocupação epidemiológica é a dengue que tem aumentado substancialmente 

em muitos países de forma endêmica. Mais de 2,5 bilhões de pessoas foram infectados com o vírus 

da dengue, destas 500 mil pessoas com dengue grave necessitam de hospitalização a cada ano, das 

quais a maioria são crianças. E, desse total, aproximadamente 2,5% morrem (WHO, 2009). 

OBJETIVO Compreender a influência das ações das equipes de Saúde da Família (eSF) na 

prevenção e controle das doenças endêmicas prevalentes no município de São Caetano do Sul/SP, 

em especial, a dengue. METODOLOGIA Pesquisa exploratória e descritiva. Aprovada pelo CEP - 

Parecer nº: 1.567.320. Foi aplicado questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, 

utilizando-se a Escala Likert, a 107 profissionais das eSF cadastrados no CNES do município de São 

Caetano do Sul, que assinaram o TCLE. As análises estatísticas dos resultados foram realizadas pelo 

programa Excell da Microsoft. RESULTADOS Quanto às ações desenvolvidas, 96 dão orientações 

quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas, 91 realizam a vistoria de residências e 58 a 

vistoria de estabelecimentos comerciais. DISCUSSÃO Verificou-se falta de informações entre os 

profissionais de saúde quanto às ações de prevenção e controle da dengue e aos registros das 

atividades realizadas. Não há reunião regular entre a eSF e os Agentes de Controle de Endemias 

(ACE) para planejamento e troca de informações. Algumas das sugestões apresentadas para 

melhorar a atuação dos profissionais de saúde no controle de endemias enquadram-se nas 

atribuições do ACS preconizadas pelo Ministério da Saúde. CONCLUSÃO O gestor da UBS deve 

supervisionar as metas de visitas domiciliares, promover educação continuada e reuniões com os 

ACE para garantir a qualidade das informações e notificações. Essas alterações visam à melhoria 

dos procedimentos e serviços aferidos, à possibilidade de garantir a erradicação dos vetores e à 

diminuição dos índices de morbimortalidade. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Prevenção e Controle; Doenças 

Endêmicas. 

 

INTRODUÇÃO  

As doenças endêmicas ainda são um problema de saúde pública no Brasil. Endemia 

é a presença habitual de uma doença numa dada região geográfica, manifestando-

se de maneira constante ou em certas épocas (MANUILA, 2003). 

As principais doenças infecciosas endêmicas de interesse para a saúde pública são 

a dengue, AIDS, febre amarela, hanseníase, leishmaniose tegumentar americana, 

leishmaniose visceral, meningite, tuberculose, sífilis congênita, doença de Chagas, 

leptospirose, malária e influenza (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Todas estas 

doenças são de notificação compulsória obrigatória (Portaria nº 204 e Portaria nº 



 

205 do Ministério da Saúde), sendo esta uma das atribuições da equipe de Saúde 

da Família (eSF). 

Uma das doenças de grande preocupação epidemiológica é a dengue que foi 

identificada no Brasil pela primeira vez em 1986. A dengue tem aumentado 

substancialmente em muitos países de forma endêmica. Mais de 2,5 bilhões de 

pessoas foram infectados com o vírus da dengue, destas 500 mil pessoas com 

dengue grave necessitam de hospitalização a cada ano, das quais uma grande parte 

é de crianças. E, desse total, aproximadamente 2,5% morrem (WHO, 2009). 

No Controle da Dengue, são competências do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

da eSF: encaminhar os casos suspeitos à UBS (Unidade Básica de Saúde); vistoriar 

o domicílio e peri domicílio, acompanhado pelo morador; orientá-lo e acompanhá-lo 

na remoção, destruição ou vedação de objetos que possam ser criadouros; remover 

mecanicamente os ovos e larvas do mosquito; encaminhar aos Agentes de Controle 

de Endemias (ACE) os casos de difícil acesso ao criadouro ou que necessitem de 

uso de larvicidas; mobilizar a comunidade através de reuniões para prevenção, 

controle e conscientização; comunicar ao enfermeiro superior e ao ACE os imóveis 

fechados e as recusas; reunir-se regularmente com o ACE para planejar ações 

conjuntas e troca de informações (BRASIL, 2009). 

São Caetano do Sul possui cerca de 157.205 habitantes, tem o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país, segundo Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (ACAYABA; OLIVEIRA, 2013), porém tem 

elevado bruscamente as taxas de incidência de dengue desde 2012. Em 2014, a 

taxa de incidência de dengue era de 52.16 por 100.000 hab., já em 2015 a taxa 

subiu para 470.18, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN, 2016). 

Tabela I – Taxa de Incidência de Dengue por 100.000 habitantes, no município de São Caetano do Sul, SP. 

 



 

As ações de controle de doenças endêmicas ocorrem principalmente em nível 

municipal, e no município de São Caetano do Sul são realizadas campanhas 

específicas para controle da dengue e erradicação do mosquito como o Mutirão 

Contra a Dengue, a Patrulha Contra a Dengue (Decreto nº 10.934/2015) e ações da 

eSF durante visitas domiciliares informando e conscientizando a população. Além 

disso, foi criado o Comitê Municipal de Combate à Dengue de São Caetano do Sul 

com objetivo de intensificar as ações, sensibilizando funcionários e sociedade civil. 

Contudo, observou-se na prática, que as estratégias tem se mostrado incapaz de 

promover o envolvimento e a mudança de comportamento da população, 

considerados essenciais para o controle dessa endemia (GONÇALVES et al., 2015). 

Concomitantemente, observou-se aumento do número de equipes de Saúde da 

Família, agentes comunitários e a cobertura populacional durante este mesmo 

período (DATASUS, SAGE, 2016), segundo tabela III: 

Tabela II – Número de Equipes e Agentes Comunitários de Saúde da Família, no município de São Caetano do 

Sul, SP. 

 

(Fonte: DATASUS, SAGE, 2016) 

Estes dados são preocupantes e nos levaram à elaboração deste projeto, pois se 

houve aumento efetivo dos ACS e campanhas voltadas à saúde da população, 

então, por que não houve diminuição de casos de dengue no município e na 

circulação do vírus que estão alarmando a população. Apesar de todos os esforços, 

ressalta-se que as medidas de controle das doenças endêmicas têm sido 

insuficientes para impedir a disseminação da doença. Faz-se necessária a 

celeridade deste projeto para maior compreensão destes resultados. 

 

OBJETIVOS 

Este projeto espera fomentar uma reflexão sobre o desenvolvimento das doenças 

endêmicas a partir das ações de prevenção e controle das condições ambientais, 

sanitárias e de moradia das regiões que estão mais acometidas, que influenciam no 



 

combate à circulação do vírus da dengue e formas de bloqueio do processo 

migratório da população entre as cidades, estados e países. Assim como, melhorar 

a qualidade de vida da comunidade por meio da elaboração e desenvolvimento de 

ações estratégicas mais eficazes e eficientes às necessidades individuais e coletivas 

da população no combate as doenças endêmicas, diminuindo os indicadores de 

saúde endêmicos e ampliando a cura destas doenças que afligem o país. 

Portanto, o objetivo deste projeto de pesquisa é compreender a influência das ações 

das eSF na prevenção e controle das doenças endêmicas prevalentes no município 

de São Caetano do Sul, São Paulo, com o intuito de identificar quais ações de 

prevenção e controle endêmicas tem sido realizado; analisar a eficácia e efetividade 

destas ações para prevenção e controle no município, principalmente, em face do 

alto índice de Dengue registrado no município nos últimos dois anos.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, exploratória e descritiva, aprovada pelo CEP 

- Parecer nº: 1.567.320. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as 

doenças endêmicas e coleta de dados em fontes secundárias a partir dos registros 

nos sistemas de informação em saúde. 

Foi aplicado um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas a 

107 profissionais das eSF de 8 Unidades Básicas de Saúde com Estratégia de 

Saúde da Família, do município de São Caetano do Sul, para a obtenção de dados 

que descrevessem informações acerca das ações de prevenção e controle das 

principais doenças endêmicas que estão sendo desenvolvidas no município e que 

poderiam contribuir no bloqueio da circulação do vírus da dengue, na redução dos 

indicadores de saúde e ampliar a cura da doença. Para a elaboração das perguntas 

do questionário optou-se pela Escala Likert com 5 pontos (concordo totalmente, 

concordo, nem concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente). As análises 

estatísticas dos dados obtidos foram realizadas pelo programa Excell da Microsoft.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Como critérios de inclusão, participaram da pesquisa apenas os profissionais das 

eSF do município de São Caetano do Sul, cadastrados no CNES, que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi excluído da pesquisa 

qualquer profissional que não atenda aos critérios de inclusão. O risco é mínimo 



 

para os participantes, pois não haverá qualquer desconforto, ou seja, o risco não é 

maior que os possíveis danos advindos do processo de vida cotidiana e a 

metodologia da pesquisa não reproduzem danos socialmente conhecidos. A 

participação é voluntária e sigilosa.  

 

RESULTADOS 

Foram entrevistados em seus locais de trabalho, 107 profissionais das equipes de 

Saúde da Família, sendo 18 homens e 89 mulheres, entre 20 e 66 anos, de 8 

Unidades Básicas de Saúde do município de São Caetano do Sul. 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul  

O questionário elaborado para a coleta de dados foi composto de 9 questões, sendo 

6 perguntas fechadas com alternativas e 3 abertas dissertativas. 

Na Figura 2, a primeira questão, visou-se compreender quais foram as ações 

desenvolvidas pela equipe: vistoria de residências, vistoria de depósitos, vistoria de 

terrenos baldios, vistoria de estabelecimentos comerciais, inspeção cuidadosa de 

caixas d’água, inspeção cuidadosa de calhas, inspeção cuidadosa de telhados, 

aplicação de larvicidas e inseticidas, orientações quanto à prevenção e tratamento 

de doenças infecciosas, recenseamento de animais e outras. 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul  



 

Como exemplificação da alternativa “outras” ações obteve-se como respostas 

atividades educativas, informação, mutirão da dengue realizado aos sábados, zika 

zero e entrega de folheto informativo.  

Na Figura 3, a segunda questão, questionou-se a frequência destas ações, se era 

quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual. 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul  

Na Figura 4, a terceira questão, indagou-se se estas ações eram eficazes no 

combate de doenças endêmicas e, para isto, utilizamos a escala de atitudes Likert. 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul  

Na Figura 5, na quarta questão, utilizando também a escala Likert para questionar 

se o participante acreditava que uma educação continuada ampla tornaria possível 

compreender os problemas e realizar o diagnóstico com clareza, identificando seus 

determinantes e optando por ações mais eficazes, numa abordagem integral. 



 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades  Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul  

Na Figura 6, na quinta questão, perguntou-se ao entrevistado sobre como era feito o 

registro destas ações, podendo ter como resposta prontuário, ficha D, relatório de 

situação de saúde e acompanhamento das famílias, relatório de produção e 

marcadores para avaliação, ficha de atividade coletiva, ficha de visita domiciliar e 

outros. O profissional poderia assinalar mais de uma opção. 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul 

Como exemplificação do item “outros” tivemos o boletim de atividade de controle da 

dengue, notificação compulsória e boletim de controle endêmico da Zoonose. Das 

equipes entrevistadas nas 8 Unidades Básicas de Saúde, somente 1 unidade citou a 

notificação compulsória como registro das ações realizadas, seguindo a Portaria nº 

204 e Portaria nº 205 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016). 

A notificação compulsória obrigatória é uma das atribuições da eSF.  

Na Figura 7, na sexta questão, perguntou-se sobre a existência de algum fator que 

dificultasse o desenvolvimento de ações de prevenção da dengue na rotina de 

trabalho, utilizou-se a escala Likert, e solicitaram-se que o participante especificasse 

quais seriam os fatores. 



 

 

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul  

Nas especificações, foram apresentados os seguintes fatores: resistência da 

população, falta de profissionais e capacitações, falta de acesso à terrenos e 

imóveis abandonados e/ou fechados, não ter 100% de área cadastrada, falta de EPI, 

falta de material informativo, falta de planejamento e estratégias das ações, etc. 

Na sétima questão aberta, o entrevistado deveria responder sobre quais situações 

de risco para a transmissão da dengue poderiam ser encontradas durante uma visita 

domiciliar, sendo as principais respostas: recipiente com água parada, entulhos, 

caixa d’água destampada, calhas entupidas, piscina sem manutenção e/ou 

desativada, terrenos baldios na proximidade e veículos abandonados nas ruas. 

Na oitava questão aberta, questionou-se sobre quais os procedimentos seriam 

utilizados pelo participante quando houvesse situações de risco para a transmissão 

de dengue. As respostas mais frequentes foram: controle mecânico, orientar o 

munícipe e notificar os superiores ou órgãos responsáveis.  

Na nona questão aberta, foi solicitada a opinião do entrevistado sobre o que deveria 

ter sido feito para melhorar a atuação dos profissionais de saúde no controle de 

endemias. As respostas mais frequentes foram: realização de campanhas, 

capacitação dos profissionais, fornecimento de EPI, contrarreferência dos casos 

notificados e aplicação de multa para os munícipes nos casos reincidentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das oito Unidades Básicas de Saúde, apenas uma entrou em concordância quanto à 

frequência das ações realizadas na área de cobertura. Percebeu-se que há uma 

discrepância nos períodos em que ocorreram as ações realizadas pelas equipes de 

Saúde da Família nos diferentes territórios do município, ao mesmo passo em que 

houve irregularidade temporal na mesma UBS, ou seja, em uma mesma equipe os 



 

profissionais realizaram as ações de promoção, prevenção e controle em momentos 

diferentes. Salientamos que é preciso ficar alerta com a dengue em todas as épocas 

do ano, principalmente no verão (CAZOLA, 2014).  

Com base nas respostas apresentadas pelos entrevistados, verificou-se divergência 

no processo de trabalho dos profissionais no controle da dengue determinados pelo 

Ministério da Saúde. As equipes de Saúde da Família encontraram-se 

desinformadas sobre qual o procedimento e qual profissional comunicar quando 

encontravam criadouros que dependiam de tratamento ou intervenção superior, bem 

como imóveis fechados e recusas. Frente a isto, cria-se uma problematização na 

continuidade das ações de controle e combate à dengue (SILVA, 2015). 

Além disso, não há reunião regular entre a eSF e o ACE para planejamento de 

ações conjuntas, troca de informações, evolução dos índices de infestação da área 

de abrangência e as medidas que estão sendo ou serão adotadas para melhorar a 

situação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde sobre as atribuições dos 

ACS (BRASIL, 2009). Verificou-se que algumas das sugestões apresentadas pelos 

entrevistados para melhorar a atuação dos profissionais de saúde no controle de 

endemias enquadram-se nas atribuições do ACS, como por exemplo, a realização 

de campanhas, parceria e comunicação entre os setores. Outras, entretanto, são 

sugestões que podem ser apresentadas à Secretaria Municipal de Saúde da 

Prefeitura de São Caetano do Sul. 

O município de São Caetano do Sul conta com um número de eSF suficientes para 

realizar a prevenção e o controle de doenças endêmicas. Entretanto, observou-se 

que haveria melhorias neste processo com a manualização das práticas a serem 

aplicadas para disseminar e padronizar o conhecimento, educação continuada para 

os profissionais, metas para abrangência de visitas domiciliares na área de 

cobertura e compromisso do gestor na apresentação dos resultados obtidos. 

A conscientização da população e fornecimento de material informativo pode ser 

realizada ao longo de todo o ano e não somente em estações e meses específicos. 

Com isso, há a necessidade de disponibilização de orçamento pela Secretaria 

Municipal de Saúde para confecção de material informativo e também o 

fornecimento regular de Equipamento de Proteção Individual (EPI) aos profissionais 

para a realização proveitosa destas ações. Cabendo ao gestor da unidade a 

distribuição e o controle do estoque. É de suma importância a preparação dos 

cidadãos para receber a equipe de Saúde da Família em seus domicílios, 



 

melhorando o acolhimento e diminuindo a resistência em atendê-los. Para tal, pode-

se fazer uso de outdoor, mídias sociais, campanhas informativas e demais meios de 

comunicação. 

Conclui-se que o gestor da UBS necessita supervisionar as metas de visitas 

domiciliares, promover educação continuada e reuniões das eSF com os ACE para 

garantir a qualidade das informações e notificações. Essas alterações visam à 

melhoria dos procedimentos, à qualidade dos serviços aferidos, à prevenção e 

controle de doenças endêmicas, à possibilidade de garantir a erradicação dos 

vetores e, à diminuição dos indicadores de saúde e dos índices de 

morbimortalidade. 
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