
0 
 

 
 

MURILO ANGEL JORDÃO DE SÁ 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO DA DIARREIA AGUDA EM 

CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS NA ESF GERALDO GARCIA 1 

EM PONTA PORÃ/MS 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE/MS 
2014 

 

 

 



1 
 

 

MURILO ANGEL JORDÃO DE SÁ 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO DA DIARREIA AGUDA EM 

CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS NA ESF GERALDO GARCIA 1 

EM PONTA PORÃ/MS 

 

 

 

Projeto de Intervenção apresentado como 

requisito para obtenção do Certificado do Curso 

de Especialização em Saúde da Família – 

Programa Mais Médicos para o Brasil/PROVAB, 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 

  

                                                           Orientadora: Profª Ms. Ana Cecília Demarqui 

Machado. 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE/MS 
 2014  



2 
 

 
DEDICATÓRIA 

 

Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar realizando esse projeto, 

no qual dedico a toma minha família, meus amigos e aos queridos moradores do 

Assentamento Itamarati, no município de Ponta Porã-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus em primeiro lugar, a toda família pelo apoio, a equipe da 

ESF Geraldo Garcia 1 e também a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã-

MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMO 

A diarreia aguda é uma das principais causas de morbidade infantil nos países em 
desenvolvimento, representando grave problema de saúde pública. Levando em 
consideração que os fatores determinantes das diarreias agudas vão além do 
biológico e estão relacionados às condições ambientais (saneamento básico, 
moradia), nutricionais (padrão alimentar da família), sociais (idade dos pais, grau 
de instrução), econômicas (renda familiar) e acesso aos serviços de saúde, este 
projeto interviu na comunidade correspondente ao ESF Geraldo Garcia 1, na 
cidade de Ponta Porã-MS, objetivando reduzir a incidência e prevalência da 
doença diarreica aguda na região. Trata-se de um projeto de intervenção que teve 
como amostra 79 crianças menores de dois anos, assistidas no Programa de 
Saúde da Família em Ponta Porã – MS, no Assentamento Itamarati. A prevalência 
de diarreia foi de 46%, onde a maior ocorrência da diarreia entre as crianças que 
viviam em domicílios de construção precária, com piso em cimento, paredes em 
taipa, sem rede de esgoto e em uso de água não potável. O fato do 
responsável/familiar saber prevenir a diarreia se mostrou um importante fator de 
proteção da criança em relação à sua ocorrência. Propõem-se, portanto, mudança 
de hábitos de vida da população alvo, mostrando aos responsáveis a importância 
da prevenção na redução dessa patologia. Deve-se também aumentar a 
prestação de serviços de saúde a essa população, objetivando a promoção a 
saúde para que haja uma modificação positiva do quadro demonstrado. 

 

Palavras-chave: Doença Diarreica; Crianças; Prevenção. 
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ABSTRACT 

 

Acute diarrhea is a major cause of child morbidity in developing countries, 
representing a serious public health problem. Considering that the determinants of 
acute diarrhea than the biological and are related to environmental conditions 
(sanitation, housing), nutrition (food family default), social (parental age, 
education), economic (family income) and access to health services, this project 
intervened in the corresponding community to ESF Geraldo Garcia 1, in the city of 
Ponta Porã-MS, aimed at reducing the incidence and prevalence of acute 
diarrheal disease in the region. This is an intervention project whose sample 79 
children under two years, assisted in the Health Family Program in Ponta Porã-
MS, the Settlement Foreign Ministry. The prevalence of diarrhea was 46%, with 
the highest occurrence of diarrhea among children living in poor households 
construction, with cement floors, walls in clay, no sewage system and use of non-
potable water. The fact that the charge / family know how to prevent diarrhea has 
been an important child protection factor regarding their occurrence. It is 
proposed, therefore, life-changing habits of the target population, showing those 
responsible the importance of prevention in reducing this disease. One should also 
increase the provision of health services to the population, aiming to promote 
health so that there is a positive change in the established framework. 

 

Keywords: diarrhea; children; Prevention. 
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1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1.1 Introdução 

 

A diarreia infantil é um importante problema de saúde infantil em todo o 

mundo, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, devido, 

entre outros fatores, a inexistência ou precariedade dos serviços de saneamento. 

1 

Diarreia aguda é definida como a evacuação de três ou mais fezes moles 

ou liquidas por dia, ou mais frequente do que é normal para o indivíduo. 

Geralmente são auto limitadas, com duração de 2 a 14 dias. 2 Pode ser 

provocada por múltiplos agentes etiológicos, como bactérias, vírus e protozoários. 

Muitos estudos apontam o rotavírus como agente etiológico preponderante nos 

países desenvolvidos, enquanto as bactérias são mais importantes nas crianças 

de países em desenvolvimento. 3 Esses dados, contudo, não são consensuais. 

Um estudo multicêntrico, em países em desenvolvimento, promovido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstrou uma maior prevalência do 

rotavírus em crianças menores que 12 meses de idade e uma maior prevalência 

bacteriana no segundo e terceiro anos de vida. 4 

Estima-se que a mortalidade a ela atribuída atinja a 1,5 milhão de crianças 

menores de cinco anos, por ano, no mundo, sendo consideradas uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade infantil nos países em 

desenvolvimento.1 No Brasil, as doenças infecciosas e parasitárias em 2009, 

foram a 4ª causa de óbitos e a 2ª de hospitalizações no grupo etário de 0 a 4 

anos. Desse grupo de doenças, as diarreicas são responsáveis por 1258 óbitos.5 

Em 2007, a região Centro-Oeste apresentou a 3ª maior proporção de doenças 

diarreicas em menores de 05 anos no Brasil. 6 Nos estados de Mato Grosso (MT) 

e Mato Grosso do Sul (MS), dados atuais indicam que as doenças infecciosas e 

parasitárias são a 3ª causa de óbitos infantis, sendo as diarreicas responsáveis 

por 323 internações em menores de 01 ano. 7 
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A Organização Mundial de Gastroenterologia alerta que tanto a incidência 

como o risco de mortalidade por patologias diarreicas são maiores entre as 

crianças menores de um ano e repercutem principalmente em desnutrição, 

retardo do crescimento e perturbação do desenvolvimento cognitivo. 8  

A doença diarreica está relacionada a fatores ambientais, nutricionais, 

socioeconômicos e culturais e representa um dos maiores problemas de saúde 

pública, principalmente nos países que apresentam desigualdade na distribuição 

da riqueza. Todos esses fatores influenciam etiologicamente na diarreia.9  

A maioria das infecções gastrintestinais, incluindo as de etiologia 

bacteriana, são autolimitadas. Por isso o manejo da diarreia baseia-se em dois 

aspectos principais: correção da hidratação e alimentação. Evitar a desidratação e 

manter um aporte adequado de nutrientes garantem uma recuperação mais 

rápida e a manutenção do crescimento da criança10. São poucas as situações em 

que os antimicrobianos são efetivos no controle da diarreia e ademais seu uso 

pode trazer, além dos efeitos colaterais inerentes a cada droga, um desequilíbrio 

da microflora intestinal, facilitando o crescimento de enteropatógenos11. 

A prevalência de diarreia em menores de dois anos nas áreas cobertas 

pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem diminuindo, visto que analisando 

os dados referentes aos óbitos infantis, informados no SIAB, comparando o 

primeiro ano completo informado (1999) ao último ano completo (2008), verifica-

se que o percentual de óbitos em menores de um ano por diarreia reduziu 

significativa, havendo decréscimo de 63%12.  No entanto, este ainda continua 

sendo um grave problema de saúde pública, repercutindo como uma das 

principais causas de mortalidade infantil. 

Nesse contexto, destaca-se a importância de ações de educação em saúde 

na ESF para a comunidade, e a influência positiva que pode existir quando neste 

serviço aplicam-se projetos de intervenção (PI) como delineado na ESF Geraldo 

Garcia 1 no município de Ponta Porã em Mato Grosso do Sul.  O município faz 

divisa com a cidade de Pedro Juan Caballero no país vizinho, Paraguai. Localiza-

se a 300 km da capital do estado, Campo Grande. Neste contexto, um dos 

principais problemas do município é a alta incidência da diarreia, principalmente 
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em idosos e crianças menores de 2 anos, nas quais, ambas faixas etárias estão 

facilmente sujeitas a desidratação, que, em determinados casos, pode ser letal. 

Desta forma, pretende-se realizar atividades educacionais para contribuir 

na prevenção das ocorrências de diarreia em crianças menores de dois anos na 

ESF Geraldo Garcia 1, localizada na zona rural no município de Ponta Porã, MS, 

priorizando seus familiares, cuidadores ou responsáveis para que adotem hábitos 

de higiene e comportamentos saudáveis, minimizando os indicadores de 

morbidade e mortalidade infantil.  

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Desenvolver atividades de educação em saúde com a população para 

prevenir as ocorrências de diarreia em crianças menores de dois anos na ESF 

Geraldo Garcia 1, no município de Ponta Porã, MS. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

  

Realizar visitas domiciliares para identificar os principais fatores associados 

ao elevado número de casos de diarreia em crianças menores de dois anos, 

residentes na comunidade.  

Orientar os Agentes Comunitários de Saúde para tratar o tema com a 

comunidade.  
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2. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

Ainda que a progressão da evolução clínica aguda e fatal do processo 

saúde-doença na população infantil seja determinada por múltiplas causas, 

enfatiza-se que a pobreza é um importante aspecto que prediz as condições de 

saúde na infância 13. A morbimortalidade por diarreia infantil está condicionada 

principalmente ao baixo nível socioeconômico da população, sendo este um dos 

principais fatores, que influencia as condições de saneamento básico precário e 

comportamento higiênico pessoal e doméstico insatisfatório14. 

A associação da diarreia com a qualidade e/ou quantidade da água já foi 

evidenciada em vários estudos, nos quais foram enfatizados os benefícios das 

intervenções em saneamento; há relatos da redução média de 15 a 17% nos 

casos de diarreia decorrentes da melhoria na qualidade da água. 15  

Na unidade de saúde localiza na cidade de Ponta Porã – MS, na área 

Rural, no Assentamento Itamarati, denomina-se Geraldo Garcia I, atualmente 

atende uma população de aproximadamente mais de 10 mil pessoas, das quais 

se encontram cadastradas mais de 2.000 famílias. 

A ESF possui uma população bem carente e de baixa renda, apresentando 

reduzida oferta laboral, baixa escolaridade, condição de vida precária, e pouco 

incentivo de investimento social e político. Quase 50% das residências são casas 

de madeira, as quais não dispõem de saneamento básico, rede de esgoto, água 

encanada, coleta de lixo. Todos estes fatores desencadeiam problemas de saúde 

dentro da comunidade. Observa-se que a população tem dificuldade em aderir 

aos modos de higiene e saúde adequada, pois vários hábitos são passados de 

pais para filhos e indicam os costumes locais.  

O projeto a ser desenvolvido tem como foco principal a realização de 

ações de educação em saúde com os responsáveis pelas crianças da ESF 

Geraldo Garcia 1, em especial as menores de 2 anos, na tentativa de reduzir 

a incidência dessa patologia na comunidade, assim como suas 

complicações.  
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O trabalho será realizado através da busca ativa da população alvo durante 

as consultas médicas e visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde, 

com aplicação do questionário (anexo 1). Com esses dados, pretende-se 

identificar  a população alvo, dando maior atenção as necessidades e dificuldades 

apontadas pelas informações obtidas pelos ACS e durante os encontros. Todas 

as famílias que possuem crianças menores ou maiores de 2 anos serão 

convidadas pela ESF. 

Discriminada a população alvo, serão realizados encontros mensais, em 

um primeiro momento com a realização de palestras, e em um segundo momento 

como roda de conversa, nas quais os responsáveis presentes podem sanar as 

dúvidas elencadas pelo grupo e trocar informações pertinentes aos temas. Tais 

palestras serão ministradas pelo médico e pelos ACS, que serão capacitados 

através de reuniões mensais em equipe. A unidade conta com amplo espaço de 

reuniões e um espaço cedido por colégios da região, que acolherão 

confortavelmente a população alvo. Serão ao todo seis reuniões, cujos temas 

abordam: A influência dos fatores socioeconômicos na diarreia infantil; 

Aleitamento Materno; Hábitos Alimentares Saudáveis; Parasitoses e Diarreia; 

Como prevenir a diarreia infantil; Como tratar a diarreia infantil, sendo a primeira 

ministrada em julho/14, e as outras em sequência, agosto/14, setembro/14, 

outubro/14, novembro/14 e dezembro/14, conforme o cronograma de atividades 

(anexo 2). 

No final de cada reunião serão distribuídos panfletos construídos durante 

as reuniões mensais da equipe. Os panfletos irão conter um resumo das 

informações passadas durante os encontros com os familiares. 

Estarão envolvidos na execução do projeto toda a equipe, em especial o 

médico, o enfermeiro, os 12 ACS e a coordenadora da Atenção Básica do 

município de Ponta Porã-MS, além da população alvo, ou seja, as crianças 

menores de 2 anos acometidas pela diarreia aguda  que totalizam, em média, 36 

crianças por mês.  
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Os resultados serão colhidos em novembro/14, através de questionários e 

durante as consultas das crianças em vigência da diarreia, que por consequência 

procurarão no atendimento médico na unidade. 
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3. IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

O projeto de intervenção vem sendo aplicado na ESF Geraldo Garcia 1 de 

Ponta Porã/MS desde o mês de maio do ano corrente, sob a coordenação do 

médico da unidade, com participação dos ACS, e por todos os membros da 

equipe. A população alvo é composta por 79 crianças menores de dois anos, 

sendo que 43 delas não foram acometidas pela diarreia no período da 

intervenção.  

A execução do PI iniciou-se com as reuniões mensais com toda a equipe, 

em especial os ACS. Nelas planejamos a execução de cada uma das ações, 

estimulamos os ACS a repassar as informações previamente ensinadas a 

comunidade, delineamos o encontro e escrevemos os panfletos que serão 

distribuídos nas reuniões seguintes com a população alvo. Elas ocorrem sempre 

na primeira sexta feira do mês, e conta com a presença de todos os integrantes 

da equipe.   

Dentro das reuniões com os temas já citados, a primeira foi abordada “A 

influência dos fatores socioeconômicos na diarreia infantil”. Nessa reunião, 

primeiramente demos a palavra aos pais e/ou responsáveis pelas crianças, 

indagamos sobre os fatores socioeconômicos presentes em sua realidade, que 

pode influenciar no adoecimento de seus filhos. Posteriormente, foi exposto ao 

grupo, através da apresentação em slide, o tema proposto. No final da reunião 

discutimos o que poderíamos fazer em comunidade, para mudar essa realidade. 

Fizeram-se presentes 104 pessoas, entre crianças, pais e mães, sendo realizada 

no salão da Escola Estadual José Édison.  

Como forma de abordar a temática “Aleitamento Materno”, segunda 

reunião, as mães foram organizadas em seis grupos de dez pessoas e, utilizando-

se de cartolinas e canetinhas, foram estimuladas a retratar suas opiniões acerca 

das vantagens da amamentação, técnica e tempo de aleitamento exclusivo, além 

das possíveis consequências do desmame precoce, por meio da dinâmica 

trabalhando em grupo. Posteriormente foi exposto o tema, esclarecendo várias 
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dúvidas. Estavam presentes 97 pessoas, entre crianças, pais e mães, sendo 

realizada no salão da Escola Estadual José Édison.  

O enfoque na “Alimentação Saudável” deu-se por meio da dinâmica 

intitulada como “Mão Livre”. Neta foi solicitada as mães que realizassem 

desenhos de forma livre, caracterizando a alimentação diária da criança, sendo 

entregue papel oficio e canetinhas, como oportunidade de despertar a criatividade 

individual sobre o tema. Por meio de desenhos, representaram alimentos que o 

filho deveria comer, mas que estavam distantes da possível aquisição financeira, 

ao mesmo tempo interrogava-se o manejo higiênico dos alimentos, à medida que 

eram expostos pelos responsáveis. Estavam presentes 107 pessoas, entre 

crianças, pais e mães, sendo realizado no salão da Escola Estadual José Édison.  

Para o desenvolvimento da oficina “Parasitoses/Diarreia”, realizou-se a 

dinâmica “Rosa dos Ventos na Saúde”, onde foi entregue uma rosa feita de papel 

com cinco pétalas e solicitou-se que, atrás da rosa, fosse numerada cada pétala 

de 1 a 5. Depois, foram feitas perguntas que deveriam ser respondidas por meio 

de desenhos em cada pétala. Estavam presentes 101 pessoas, entre crianças, 

pais e mães, sendo realizado no salão da Escola Estadual José Édison.  

Nos encontros para os temas “Como prevenir a Diarreia infantil” e “Como 

tratar a diarreia infantil” foram expostos pelos pais ou responsáveis o que eles 

faziam ou acreditavam ser eficaz para esse fim. Logo após foram descritas as 

técnicas corretas de prevenção e tratamento da diarreia, com esclarecimento das 

dúvidas. Fizeram presença 96 pessoas, entre crianças, pais e mães, sendo 

realizado no salão da Escola Estadual José Édison.  

Um mês após o início das oficinas educativas (iniciadas em julho 2014), foi 

disponibilizado um questionário (com dados socioeconômicos) para avaliar as 

informações repassadas nos encontros. Os participantes tiveram autonomia para 

aceitar ou não responder as perguntas nesse momento. Foi informado que não 

precisava identificação no questionário e a participação seria voluntária. O 

objetivo desta ação foi avaliar como as mães e/ou responsáveis das crianças 

menores de dois anos perceberam as orientações e a aplicação das diversas 

informações proporcionadas nas discussões em grupo. 
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Nesta avaliação, buscou-se, enfim, um feedback, e foi colocada perguntas 

norteadoras, que podem ser observadas através dos relatos dos participantes 

sobre as informações repassadas nas oficinas de educação em saúde e  o que 

estão colocando em prática. 

Para a caracterização dos participantes do projeto, foram levantados 

alguns dados sobre o perfil da população no que se refere às condições 

econômicas e sociais, que foram mais incidentes, dentre estes se apresentam: 

 Em relação à escolaridade das mães das crianças, estas ou 

eram alfabetizadas ou cursaram entre o 1º e o 7º ano do Ensino 

Fundamental.  

 Quanto à profissão, referiram ser do lar, mas complementam a 

renda familiar com a venda de produtos de suas respectivas 

plantações. 

 No que diz respeito ao trabalho dos pais, estes realizam, em sua 

maioria, atividades diferenciadas: trabalham no roçado, ou como 

pescador, pedreiro, fazendeiro, ou em usina. São eles que fazem 

a base de sustentação financeira da família, na qual a renda 

média encontrada na área foi de aproximadamente um salário 

mínimo.  

 As residências são de cimento, taipa, compondo entre quatro e 

cinco cômodos, sendo o banheiro improvisado no quintal de 

casa, em alguns casos, sobretudo a minoria, as necessidades 

fisiológicas são feitas a céu aberto.  

 Todas as casas possuem geladeira e dez famílias utilizam filtros, 

o que favorece o surgimento de doenças, em especial, as 

verminoses nas crianças menores de dois anos. 

Quanto à alimentação relataram que: 

 Alimentos como o feijão e arroz foram relatados pelas mães 

como constituintes de complemento na alimentação das crianças, 

que em parte ainda amamentam (cerca de 50%).  
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A temática sobre amamentação foi abordada, apesar da idade das crianças 

pesquisadas estarem entre zero a dois anos, como forma de estimular a 

permanência do aleitamento até os dois anos de idade, assim como incentivar a 

amamentação de outros filhos no futuro. 

Na fala das mães observam-se diversidades acerca do período do 

aleitamento materno exclusivo, Elas não tinham certeza com relação ao tempo 

preconizado de amamentação exclusiva, fazendo a introdução de alimentos 

complementares antes dos três meses de idade. A alimentação complementar é 

influenciada por fatores sociais, econômicos e culturais, devendo ocorrer entre 

seis e doze meses de vida. É uma etapa crítica que, com frequência, conduz à má 

nutrição e ao surgimento de enfermidades, entre elas, principalmente a diarreia. 

Foi realizada, na reunião sobre a “Alimentação Saudável”, a explanação da 

pirâmide alimentar como forma de orientar às mães sobre quais alimentos 

deveriam ser ingeridos por seus filhos na faixa etária do vigente estudo, nas 

diferentes porções, fazendo analogia dos alimentos necessários para a criança 

quando desnutrida já que a desnutrição é a principal complicação de diarreia. 

Com os alimentos regionais, como o suco da folha da seriguela, que foi feito 

durante a oficina para que comprovasse o fato de que, para ter uma alimentação 

saudável, inúmeras vezes, não são necessários alimentos de alto custo.  

Os profissionais de saúde devem estimular o contato com preparações de 

alimentos que sejam, simultaneamente, saudáveis e agradáveis aos sentidos, 

proporcionando prazer e respeitando a cultura dos indivíduos e de seu grupo 

social.  

No tratamento das verminoses, as mães utilizam medicamentos prescritos 

pelos profissionais da saúde; enquanto outras fazem uso de plantas medicinais 

encontradas na região. A utilização das plantas medicinais pela população faz 

parte da cultura, como resultado das experiências de gerações passadas 

transmitidas por meio de aprendizagem consciente ou inconsciente.  

É comum o hábito de higiene pessoal e dos alimentos inadequados na 

população atendida, o que foi detectado durante as visitas domiciliares; seja por 

falta de informação, ou por desconsiderar como relevante. A higiene foi retratada 
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pelas mães como um conjunto de cuidados, que podem ser corporal, bucal e do 

lar. 

Como forma de feedback das ações desenvolvidas nas oficinas educativas, 

foi realizada outra reunião um mês depois do início da ação (agosto/2014), no 

intuito de descobrir se as mães das crianças estavam colocando em prática as 

informações das reuniões. Percebeu-se, nas temáticas abordadas, que as mães 

das crianças menores de dois anos estavam colocando em prática o que haviam 

assimilado, dentro das condições socioeconômicas em que estão inseridas, 

respeitando os aspectos culturais. 

Os resultados da aplicação do projeto de intervenção em si foram 

animadores para a equipe e moradores. Desta forma participaram 79 crianças de 

0 a 2 anos de idade e seus familiares, no período de maio a novembro de 2014. 

Das crianças que apresentaram diarreia nesse período, 5,06% (n=4),  

1,2%(n=1) teve apenas um episódio, 1,2%(n=1) dois episódios e, por fim, 2,4% 

(n=2) três episódios. Comparando com o mesmo período do ano passado (maio a 

novembro de 2013), no ano anterior foram notificadas 11 casos de diarreia. No 

presente ano, no mesmo período foram notificados apenas 4 casos, sobre tudo 

nos dois primeiros meses, (abril e junho) foram notificados 2 casos, 1 em 

setembro e 1 em outubro, mostrando assim a diminuição da incidência, pós a 

promoção educacional em saúde realizada com os responsáveis das crianças na 

ESF Geraldo Garcia 1.  

Da população alvo do projeto, 81% (n=64) conceituaram a diarreia 

corretamente e apenas 17,7% (n=14) sabiam prevenir essa doença. 

No tocante ao aleitamento materno não verificou se associação significativa 

com a diarreia aguda. Porém, observou-se que 59,4% (n=47) das crianças 

mamaram por um período de zero a seis meses, sendo que 26,5% (n=21) 

mamaram por mais de seis meses e 15,1% (n=12) de forma exclusiva. As 

crianças que mamaram por menos de seis meses representam 24,05% (n=19) do 

grupo abordado nas reuniões. Houve também a detecção de que 5,06% (n=4) das 

crianças nunca mamaram e 11,3% (n=9) ainda mamavam, sendo este último 

grupo constituído de crianças com menos de seis meses de idade. 
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Algumas são mães solteiras, sendo que 35,3% das cuidadoras não têm 

companheiros. Também se verificou que 32% dessas famílias vivem abaixo da 

linha de pobreza. O grau de instrução foi considerado baixo, pois 30,1% 

pertencem ao grupo de analfabetismo total ou funcional (pessoas com até a 4ª 

série incompleta).  

1/3 dessas 69 crianças se encontram abaixo do peso para a idade, maior 

ocorrência da diarreia entre as crianças que viviam em domicílios de construção 

precária, com piso em cimento, paredes em taipa, número reduzido de cômodos e 

banheiro fora da residência e filhos de pais analfabetos. 

O fato do responsável saber prevenir a diarreia se mostrou um importante 

fator de proteção da criança em relação à sua ocorrência, visto que um melhor 

conhecimento a respeito da doença diarreica influencia nos cuidados oferecidos à 

criança e, consequentemente, na prevenção dessa patologia. 

Em relação à escolaridade, a maior ocorrência de diarreia se deu nas 

famílias cujas mães tinham baixo nível de escolaridade. É pertinente salientar que 

a escolaridade materna apresenta uma relação direta com a qualidade dos 

cuidados oferecidos aos filhos, especificamente acerca dos cuidados maternos na 

prevenção das gastroenterites.  Esses dados não foram exclusividade do nosso 

trabalho. Segundo o trabalho feito por Pereira e Cabral, apesar da maioria das 

mães terem estado civil casada ou união consensual, muitas eram solteiras. A 

ausência de companheiros, segundo autores, influencia negativamente para o 

orçamento familiar, além de reduzir na ajuda ao cuidar da criança. 16 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo este período, foi aplicado o projeto proposto, e assim, foi 

possível contribuir com a prevenção da ocorrência de diarreia na ESF Geral 

Garcia 1 em crianças menores de dois anos, com a redução de sua incidência 

logo nos meses seguintes ao inicio dos encontros. Tais resultados foram 

alcançados com as ações de intervenção junto aos pais e responsáveis dessas 

crianças. As visitas domiciliares foram realizadas pelos ACS, sendo identificados 

vários fatores de risco, como desmame precoce e hábitos de higiene. Os pais e 

responsáveis colaboraram com o projeto, não só se fazendo presente nas 

reuniões, como mudando o comportamento em relação à alimentação, hábitos de 

higiene e cuidados com relação às crianças. 

Diante dos resultados encontrados, é possível perceber a intrínseca 

relação da diarreia com as precárias condições socioeconômicas e culturais, em 

concordância com a vasta literatura consultada. Observa-se também, como fator 

de proteção, a instrução dos pais a respeito da patologia. Um fato que chama a 

atenção é a situação socioeconômica, infraestrutura do local e politicas públicas 

para melhor atender a população na zona rural. 

A elevada prevalência de episódios de diarreia na unidade de saúde 

salienta a necessidade de priorizar atividades de promoção à saúde, focalizando 

os cuidados de higiene e amamentação. A qualidade do trabalho desenvolvido na 

ESF pode ser observada no empenho de toda a equipe e no feedback da 

população atendida durante os encontros. Desta forma, levando em conta as 

condições socioeconômicas e culturais da população o presente projeto deve 

continuar em 2015, pois o trabalho foi incorporado pela equipe na unidade de 

saúde. Cabe aos profissionais à responsabilidade pelo cuidado adequado, 

orientação e acolhimento aos pais; avaliação permanente das ações e busca ativa 

de novos casos, conforme vem sendo realizado, além dos encontros com os 

familiares. 
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Enfim, os resultados deste projeto não se propõem a esgotar as discussões 

desta temática, mas oferecer subsídios para o desenvolvimento de novos 

projetos, de prevenção e promoção da saúde através de atividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5. REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS 

 

1. BLACK RE, MORRIS SS, BRYCE J. Where and why are 10 million 

children dying every year? Lancet 2003; 361: 2226-34 

2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diarrhea: Why children are still 

dying and what can be done. 2009 

3. SCHNACK FJ, FONTANA LM, BARBOSA PR, MEYER LS, BAILLARGEON 

CMM, BARICHELLO T, PÓVOA MM, CAVASINI CE, MACHADO RLD. 

Enteropatógenos associados com diarréia infantil (<5 anos de idade) 

em amostra da população da área metropolitana de Criciúma, Santa 

Catarina, Brasil. Cad Saúde Pública. 2003; 19: 1205-8. 

4. HUILAN S, ZHEN LG, MATHAN MM, MATHEW MM, OLARTE J, ESPEJO 

R, KHIN MAUNG U, GHAFOOR, MA, KHAN MA, SAMI Z. Etiology of 

acute diarrhoea among children in developing countries: a multicentre 

study in five countries. Bull WHO. 1991; 69: 549-55. 

5. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS). Sistema de Informação de Mortalidade. Mortalidade – 

Brasil. Óbito por residência por Capítulo CID 10 segundo região. 

Brasília: MS; 2011. 

6. RIPSA. Mortalidad. In: RIPSA, Red Interagencial de Informaciones 

Para La Salud. Indicadores básicos para la salud en Brasil: Conceptos 

y aplicaciones. Brasilia -DF: OPS, 2009. p. 107-146. 

7. MINISTÉRIO DA SAÚDE. BRASIL. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE. COORDENAÇÃO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL. Assistência 

e controle da diarréia e cólera em serviços de saúde. Brasília (DF); 

2002. p. 44. 

8. WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANIZATION (WGO). World 

Gastroenterology Organization Practice Guidelines: Acute diarrhea. 

2008. 

 



22 
 

9. SACK RB. Epidemiologia da diarréia aguda infecciosa. Resumos 

apresentados no Seminário Nestlé Nutrition. Filipinas: Nestlé Nutrition 

Services; 1996. p. 38.          

10. SILVA GAP. Diarréia aguda e persistente In: Alves JGB, Ferreira OS, 

Maggi RS. Fernando Figueira Pediatria. Instituto Materno-Infantil de 

Pernambuco. 3. ed. Recife: Medsi; 2004. 

11. BEAUGERIE L, PETIT JC. Microbial-gut interactions in health and 

disease. Antibiotic-associated diarrhea. Best Prect Res Clin 

Gastroenterol. 2004; 18: 337-52. 

12. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE / DAB – DataSUS – Secretaria 

Municipal de Ponta Porã – MS. 2009 

13. OLIVEIRA CSM, CARDOSO MA, ARAÚJO TS, MUNIZ PT. Anemia em 

crianças de 6 a 59 meses e fatores associados no Município de 

Jordão, Estado do Acre, Brasil. Cad Saude Publica 2011; 27(5):1008-

1020. 

14. VANDERLEI LCM, SILVA GAP, BRAGA JU. Fatores de risco para 

internamento por diarréia aguda em menores de dois anos: estudo de 

caso-controle. Cad Saude Publica 2013; 19(2):455-463. 

15. CLASEN, T.; SCHMIDT, W.P.; RABIE, T.; ROBERTS, I.; CAIRNCROSS, 

S. (2007) Interventions to improve water quality for preventing 

diarrhoea: systematic review and meta-analysis. BMJ, p. 334-782. 

16. PEREIRA IV, CABRAL IE. Diarreia aguda em crianças menores de um 

ano: subsídios para o delineamento do cuidar. Esc Anna Nery. 2008; 

12(2):224-9. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ANEXO 1 

Questionário  - Doenças Diarreicas Agudas 

Sexo:________________             Idade:___________              Data 

nasc:__/__/____ 

Naturalidade:_______________________________________________________

__ 

Bairro onde 

reside:____________________________________________________ 

 

1. Quantas pessoas residem com a criança? 

(  )   1 pessoa 
(  )   2 pessoas  
(  )   3 pessoas  
(  )   4 pessoas  
(  )   5 pessoas  
(  )   Acima de 5 pessoas – Total: ______Pessoas 

 

2. Quem é o responsável pela criança? 

( ) Pai isoladamente 

( ) Mãe isoladamente 

( ) Pai e Mãe 

( ) Avós 

( ) Tios 

 

3. Estado civil do responsável 

(  )   Solteiro(a). 

(  )   Casado(a)   (  )   Viúvo(a) 

(  )   Separado(a) Judicialmente. 

(  )   Separado(a) de Fato 

(  )   Divorciado(a). 

(  )   União Estável – Amigado(a) – Amasiado(a) 
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4. Quem é o principal responsável pelo sustento da família? 

(  )   O(a) próprio(a) entrevistado(a). 

(  )   Esposo(a)  

(  )   Pai  
(  )   Mãe  
(  )   Filho(a)  
(  )   Irmão(a) 

(  )   Outro(s) ___________________________________ 

 

5. Qual a profissão do responsável pelo sustento da família? 

(  ) Na agricultura, no campo, em fazenda ou na pesca. 

(  ) Na indústria. 

(  ) Na construção civil. 

(  ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

(  ) Funcionário público do governo federal, estadual ou municipal. 

(  ) Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior. 

(  ) Trabalhador fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, 
encanador, feirante, 

ambulante, guardador de carros, catador de lixo etc.). 

(  ) Trabalha em sua casa em serviços (alfaiataria, cozinha, aulas particulares, 
artesanato, 

carpintaria, marcenaria etc). 

(  ) Trabalhador doméstico em casa de outras pessoas (faxineiro, cozinheiro, 
mordomo, 

motorista particular, jardineiro, vigia, acompanhante de idosos/as etc.), 

(  ) No lar (sem remuneração) 

(  ) Desempregado(a) – Sem nenhuma ocupação  
(  ) Outra(s) _________________________________ 

 

6. Qual é o tipo de residência da família criança? 

(  )   Própria        (  ) Alvenaria     (  ) Madeira 

(  )   Alugada        (  ) Alvenaria     (  ) Madeira 
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(  )   Emprestada  (  ) Alvenaria     (  ) Madeira 

 

7. A casa possui toda infra-estrutura (água encanada, rede de esgoto,  
asfalto na porta, energia elétrica)? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Parcialmente  O que falta? ___________________________________  

 

8. Quantas pessoas hoje estão empregadas nessa família? 

(  )   1 pessoa 
(  )   2 pessoas  
(  )   3 pessoas  
(  )   4 pessoas  
(  )   5 pessoas  
(  )   Acima da 5 pessoas 

(  )   Nenhuma 

 

9. Qual é a renda mensal média nessa família hoje? 

(  )   Até 01 salário mínimo – R$ 678,00 

(  )   De 01 a 02 salários mínimos. 

(  )   De 02 a 03 salários mínimos. 

(  )   De 03 a 05 salários mínimos. 

(  )   Acima de 05 salários mínimos (> R$ 3390,00) 

(  )   Recebe ajuda Programa Social do Governo Federal 

(  )   Não possui nenhuma renda – Vive de ajuda de outros 

 

10. Qual é o nível de escolaridade do (s) responsável (eis)? 

(  )   Analfabeto(a). 

(  )   Primeiro Grau Incompleto. 

(  )   Primeiro Grau Completo. 

(  )   Segundo Grau Incompleto. 

(  )   Segundo Grau Completo. 
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(  )   Curso Técnico 

(  )   Superior Incompleto.   (  )   Superior Completo. 

11. Quantas crianças compõem essa família?  

(  )    1 criança              (  )    2 crianças 
(  )    3 crianças             (  )    4 crianças  
(  )    5 crianças             (  )    6 crianças 

(  )    Nenhuma.             (  )    Acima da 6 crianças   

 

12. Quantas crianças estão estudando nessa família? 

(  )    1 criança              (  )    2 crianças 
(  )    3 crianças             (  )    4 crianças  
(  )    5 crianças             (  )    6 crianças 

(  )    Nenhuma.             (  )    Acima da 6 crianças   

 

13. Esta criança já teve diarreia? 

(  )Sim. Quando ocorreu?___________________        

(  ) Não. 

 

14. Se SIM na pergunta anterior, quantas vezes? 

( ) 1                                ( ) 4 

( ) 2                                ( ) 5 

( ) 3                                ( ) Mais de 5 

 

15. Qual o tipo de diarreia esta criança teve? 

(  ) Diarreia Liquida 

(  ) Diarreia Pastosa 

(  ) Diarreia Sanguinolenta 

(  ) Diarreia Purulenta 

16. A criança fez algum tratamento para diarreia? 

(  ) Sim. Qual?_______________________________________________ 
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(  ) Não.  

17. A criança possui algum parente que tem diarreia concomitantemente 

a ela? (Colocar grau de parentesco) 

(  ) Sim. Quem? ______________________________________ 

(  ) Não. 

 

18. Se SIM na pergunta anterior, o parente fez algum tratamento? 

(  ) Sim. Qual?________________________________________ 

(  ) Não. 

 

19. A criança já teve parasitose intestinal? 

(  ) Sim. Qual?______________________________________________ 

(  ) Não. 

 

20. Se SIM na pergunta anterior, fez algum tratamento? 

(  ) Sim. Qual?________________________________________ 

(  ) Não. 

 

21. Em que consiste a alimentação da criança? 

( ) Aleitamento materno exclusivo 

( ) Aleitamento Materno associado a complementos 

( ) Alimentação igual á dos pais 
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ANEXO 2 

 

ATIVIDADES     2014.1         2014.2     

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento do 

PI   

 

  

 

 X  X             

Reuniões com a 

equipe  X X X  X  X  X   X X  X  X   X  X 

Construção dos 

panfletos e slides     

 

  

 

X  X            

Aplicação do 

Questionário         X  X  X X  

 

      

Reuniões com a 

população alvo       

  

   X X  X  X X  X  

Consulta em 

vigência de 

diarreia  X X  X   X  X  X  X X  X  X  X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 


