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OBJETIVO
Avaliar as ações de controle da esquistossomose no
tocante à atuação do coordenador do Pce, em municípios
do estado de Pernambuco

Pernambuco possui elevados percentuais médios de
pessoas infectadas pelo Schistosoma mansoni. A
esquistossomose é uma doença multicausal, endêmica em
municípios da Zona da Mata e Região metropolitana
persistindo como um problema de saúde pública. O
Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) e o
SANAR objetivam reduzir e/ou eliminar a esquistossomose
estabelecendo uma abordagem transdisciplinar e
intersetorial. A figura do coordenador das ações de controle
da esquistossomose como o eixo condutor institucional
deve possuir habilidades de coordenar as rotinas, planejar
estrategicamente e gerir recurso, transformando essa
realidade para sua completa implementação.

INTRODUÇÃO
O GI “processo” das ações dos coordenadores do Pce se deu pelo total da
pontuação obtida na MJ. As ações foram julgadas a partir da criação do
indicador Grau de Implantação (GI) do “processo” que foi de 36,54 pontos
revelando sua incipiência (Quadro 1). Os critérios que mais contribuíram para
melhor implantação do processo integram o eixo da coordenação das ações dos
ACE e da Vigilância epidemiológica/Funções Técnicas. , que atingiram 94,4%.
São eles: apoio a captação e tratamento dos doentes via demanda passiva,
conhecimento sobre o Pce, planejamento das ações de campo controle a
esquistossomose (no que s refere à busca ativa) e realização de inquéritos
coproscópicos censitários. O maior prejuízo na pontuação deveu-se, em grande
parte, as atividades que competiam aos eixos das ações integradas/
intersetoriais e o de mobilização comunitária e participação social, ambos com
resultados entre incipientes e não implantados. Observou-se ainda falha no
controle do molusco vetor, nas notificações e investigações de casos graves e
óbitos, e ainda nas ações integradas e intersetoriais demonstrando persistência
de um modelo curativo com privilégio de ações diagnósticas e tratamento em
detrimento das ações de vigilância.
Verificou-se dificuldades por parte dos coordenadores sobre o que é
recomendado para o controle da esquistossomose, assim como a integralidade
das ações de vigilância.
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Avaliação Normativa das Ações Dos Coordenadores Do Programa 
De Controle Da Esquistossomose Em Municípios De Pernambuco

METODOLOGIA
Estudo avaliativo que analisou

aspectos do ‘processo’ de trabalho dos coordenadores do
Pce entre 2010 e 2012. A população de referência foram os
95 municípios que compunham as 5 primeiras Gerencias
Regionais de Saúde (Geres) que formavam a área
endêmica do estado, destes selecionou-se, por
amostragem aleatória simples, 23 municípios. Elaborou-se
um Modelo Lógico (ML) validado por 3 especialistas na
área que julgaram coerência, completitude e forma,
seguindo a necessidade de uma abordagem
transdisciplinar. O ML baseou-se em manuais técnicos
atuais para o controle da esquistossomose, além da
literatura cientifica que considerasse abordagens
transdisciplinares. Foram selecionadas 5 categorias de
análise: Educação permanente em saúde (EPS),
coordenação das ações dos agentes de controle de
endemias (ACE), ações integradas/intersetoriais, vigilância
epidemiológica/funções técnicas e mobilização comunitária
e participação social. A partir do ML, elaborou-se uma
matriz preliminar, para julgar se as ações estão
acontecendo conforme recomendado, validada por um
processo de consenso com 3 pesquisadores e 6 técnicos
municipais. A matriz de julgamento final conteve 26
variáveis. Em consonância com a matriz construíram-se
questionários semiestruturados que foram aplicados via
entrevistas dirigidas, a um total de 18 coordenadores do
Pce que aceitaram participar da pesquisa. Utilizou-se o
indicador Grau de Implantação (GI) para julgar se o
processo de trabalho dos coordenadores acontecia
conforme o normatizado. Cada variável da MJ recebeu
uma pontuação obedecendo aos seguintes pontos de
corte: = ou > de 75% dos profissionais se adequam aos
padrões estabelecidos o item recebeu 3,85 pontos; se
entre 74,9% e 50% dos profissionais se adequam aos
padrões estabelecidos o item recebeu 1,92 pontos; = ou <
de 9,9% dos profissionais se adequam aos padrões
estabelecidos o item recebeu 0 pontos. O GI variou de 0
(para processo não implantado) a 100 (para processo
implantado). Considerou-se que cada item da matriz
receberia o mesmo peso, dado que cada um dos itens é
igualmente importante dentro do cenário multicausal da
esquistossomose. Este trabalho foi aprovado pelo comitê
de ética em pesquisa do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães (parecer nº 70/2010; CAAE: 0067.0.095.000-
10).
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Quadro 1 – Distribuição da pontuação recebida de acordo com o critério de
avaliação estabelecido para o GI da dimensão ‘processo’ das ações de controle
da esquistossomose realizadas pelo Coordenador do Pce em Pernambuco, 2010
– 2012.

Fonte: Elaboração própria


