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Introdução: O presente estudo tem como objeto as doenças infecciosas e a rede de Atenção 

Primária à Saúde na população rural. O Brasil vivencia uma mudança epidemiológica atípica, 

com aumento da morbidade e mortalidade por doenças crônico-degenerativas concomitante 

com agravos infecciosos e parasitários, sobretudo pela distribuição diferenciada dos riscos em 

grupos sociais distintos, de acordo com as condições de vida e de trabalho [1]. Este cenário se 

dá pela ausência de políticas públicas essenciais de subsistência, que englobam saneamento 

básico, serviços de saúde e sistema educacional adequado. São locais em que a pobreza, 

exclusão social e falta de acesso a cuidados básicos de saúde desenham o cotidiano de 

vulnerabilidade social, presente em comunidades tradicionais [2]. As taxas de incidência e 

prevalência comprovam que as doenças infecciosas se configuram em problema de saúde 

pública no Brasil, principalmente para populações mais vulneráveis [1]. Os indicadores de 

saúde são essenciais para o monitoramento, avaliação e tomada de decisão nos processos 

gerenciais em saúde e sua forma de implementação repercute nas altas 

incidências/prevalências de doenças infecciosas. Desta forma, os indicadores correspondentes 

às infecções são impactados pelo percentual de cobertura das equipes de Atenção Primária em 

Saúde, atualização dos esquemas vacinais e ações de vigilância sanitária nos municípios [3]. 

A rede de Atenção Primária em Saúde deve possibilitar novas formas de assistências, pautada 

na proximidade da realidade de seus usuários, valorizando suas histórias e singularidades, e 

em coerência com seus modos de vida, inclusive em população rural, o que configura a 

reorganização do modelo assistencial [4]. Diante do exposto definiu-se a seguinte questão 

norteadora: Qual o conhecimento publicado no âmbito nacional e internacional sobre o 

rastreamento de doenças infecciosas na Atenção Primária em Saúde em população rural? 

Objetivos: Identificar as evidências científicas no âmbito nacional e internacional sobre o 

rastreamento de doenças infecciosas na Atenção Primária em Saúde em população rural. 

Métodos: Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura realizada nas bases de dados 

Literatura Latino Americana e Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na Base de dados de 

enfermagem (BDENF). Foi utilizado os seguintes descritores: Serviços de Saúde Rural, Saúde 

da População Rural e Atenção Primária à Saúde; e a palavra-chave Doenças infecciosas. As 

publicações foram selecionadas obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: artigos 

publicados no período 2013 a 2017, disponíveis com acesso aberto, idiomas em português, 

inglês e espanhol. Foram excluídos artigos repetidos e que em seu resumo não apresentassem 

relação com a temática abordada. As combinações utilizadas para a busca e seleção de artigos 

foram: doenças infecciosas and Saúde da População Rural and Serviços de Saúde Rural and 

Atenção Primária à saúde, doenças infecciosas and Saúde da População Rural, Doenças 

infecciosas and Serviços de Saúde Rural, Doenças infecciosas and Atenção Primária à saúde. 

Resultados e Discussão: Foram encontrados 18 estudos no LILACS e 119 na BDENF, 

totalizando 137 publicações, das quais foram excluídos os estudos que não correspondiam ao 
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objeto de pesquisa e aqueles repetidos nas bibliotecas eletrônicas. Sendo assim, apenas 17 

publicações (14,3%) apresentaram relação com a temática abordada. Do total, 03 (17,6%) 

tinham como cenário do estudo o Brasil, sendo 01 (5,9%) na região Norte. Os artigos 

internacionais somaram 14 (82,4%), dos quais 11 (64,7%) foram realizados no continente 

africano. A escassez de publicações sobre populações rurais brasileiras reforça a necessidade 

de novos estudos que abordem a realidade dos serviços de saúde voltados para esses usuários, 

visto que representam 15,65% do contingente populacional do Brasil [5]. Foram observadas 

dentre as produções científicas, que cerca de 70% dos artigos abordavam o acesso da 

população rural aos serviços de saúde, implantação de programa como “Mais Médicos”, 

medicina tradicional, rastreamento de malária, e ainda, estudos que retratavam as barreiras 

para a continuidade do tratamento HIV e a acentuada distância do centro de saúde 

colaborando para o estado de infecção por malária. Não obstante, os serviços do Sistema 

Único de Saúde, essencialmente a Atenção Primária em Saúde, auxiliam na melhoria do 

panorama epidemiológico sendo de grande importância para o rastreamento das doenças 

infecciosas, principalmente entre as populações vulneráveis [5]. A gestão em saúde constituiu 

umas das reflexões, com foco na qualidade do pré natal e na redução de doenças infecciosas, 

além da atuação da Atenção Primária em Saúde. Cabe destacar que estudos com populações 

tradicionais vulneráveis são importantes para subsidiar a construção de políticas públicas na 

tentativa efetivar os princípios de universalidade e equidade em saúde diante de populações 

com vulnerabilidade a agravos infecciosos [2]. Conclusão/Considerações Finais: O estudo 

mostrou a escassez de publicações sobre doenças infecciosas na Atenção Primária em Saúde 

direcionada a população rural, especificamente em regiões brasileiras. Os resultados 

contemplaram os entraves vivenciados por esta população relacionada a dificuldade de acesso 

ao serviço de saúde, gestão em saúde e atuação da equipe de Atenção Primária em Saúde 

junto ao controle de doenças infecciosas. Por isso, faz-se necessários estudos com população 

rural para melhor refinamento e ampliação do conhecimento cientifico sobre a temática, uma 

vez que identificou-se escassez de publicações e as populações com maior vulnerabilidade à 

agravos infecciosos representam uma taxa significativa da população total do Brasil. 

 

Descritores: Doenças transmissíveis, Atenção Primária à Saúde, Saúde da população rural. 
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