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O pessimista reclama sobre o vento, o otimista espera que ele mude, o sábio 
organiza as velas. 

(John Maxwell) 
 



 

RESUMO 
 
 

A esquistossomose é uma parasitose de grande relevância para a saúde pública 

pela sua grande magnitude e importante causa de sequelas, e até mesmo a morte, 

quando não tratada oportunamente. A sua alta incidência se dá devido ao baixo 

nível socioeconômico, pelo saneamento ambiental ausente ou precário e também 

pela falta de informação sobre esta enfermidade. No ano de 2019, foi observado, 

nas consultas médicas, no distrito de Águas Altas, município de Cachoeira de Pajeú- 

MG, uma alta quantidade de casos de pacientes na fase crônica da doença, com 

importantes sequelas, principalmente por falta de diagnóstico e tratamento oportuno. 

Assim, o estudo teve como objetivo ampliar o conhecimento teórico sobre a 

esquistossomose e implantar ações na comunidade de Águas Altas, através da 

Estratégia Saúde da Família local, para o enfrentamento da esquistossomose. A 

metodologia utilizada neste estudo foi a elaboração do diagnóstico situacional da 

área atendida pela Estratégia Saúde da Família José Cerqueira Lima, que permitiu, 

juntamente com o método de estimativa rápida, identificar os principais problemas 

de saúde do território. A partir dos problemas elencados na unidade, a 

esquistossomose foi definida como prioridade e realizado um projeto de intervenção, 

de acordo com o Planejamento Estratégico Situacional. Também foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre o tema, para bases conceituais, em artigos, manuais do 

Ministério da Saúde e livros. A partir do projeto de intervenção realizado, espera-se 

que o mesmo possa nortear políticas de saúde local para a diminuição do número de 

casos e melhoria no acompanhamento da população. 

 

Palavras-chave: Esquistossomose. Município de Cachoeira de Pajeú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
Schistosomiasis is a parasitosis of great relevance to public health due to its great 

magnitude and important cause of sequelae, and even death, when not treated in a 

timely manner. Its high incidence is due to the low socioeconomic level, the lack of or 

poor environmental sanitation and also the lack of information about this disease. In 

2019, a high number of cases of patients in the chronic phase of the disease were 

observed in medical consultations in the district of Águas Altas, municipality of 

Cachoeira de Pajeú- MG, with important sequelae, mainly due to lack of diagnosis 

and treatment. timely. Thus, the study aimed to expand the theoretical knowledge 

about schistosomiasis and to implement actions in the community of Águas Altas, 

through the local Family Health Strategy, to face schistosomiasis. The methodology 

used in this study was the elaboration of the situational diagnosis of the area served 

by the Family Health Strategy José Cerqueira Lima, which allowed, together with the 

quick estimate method, to identify the main health problems in the territory. From the 

problems listed in the unit, schistosomiasis was defined as a priority and an 

intervention project was carried out, according to the Situational Strategic Planning. A 

bibliographic review on the topic was also carried out, for conceptual bases, in 

articles, Ministry of Health manuals and books. From the intervention project carried 

out, it is expected that it can guide local health policies to reduce the number of 

cases and improve the follow-up of the population. 

 

Key words: Schistosomiasis. Municipality of Cachoeira de Pajeú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 

ABS Atenção Básica à Saúde 

APS 

CAPS 

Atenção Primária à Saúde 

Centro de Atenção Psicossocial 

ESF Estratégia Saúde da Família 

ESF Equipe de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS 

NASF 

PCE 

PPI 

Ministério da Saúde 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

Programa de controle da Esquistossomose 

Pactuação Programada e Integrada 

PSF Programa Saúde da Família 

UBS Unidade Básica de Saúde 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

1.1 Aspectos gerais do município .......................................................................... 11 

1.2 Aspectos gerais da comunidade ...................................................................... 12 

1.3 Sistema municipal de saúde ............................................................................ 14 

1.4 Unidade básica de saúde José Cerqueira Lima .............................................. 14 

1.5 Equipe de saúde da família, da unidade básica de saúde José Cerqueira Lima
 ............................................................................................................................... 15 

1.6 O funcionamento da unidade de saúde da equipe José Cerqueira Lima ........ 15 

1.7 A rotina da equipe José Cerqueira Lima .......................................................... 15 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade ........... 16 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção
 ............................................................................................................................... 16 

2. JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 18 

3. OBJETIVO ............................................................................................................ 19 

4. METODOLOGIA ................................................................................................... 20 

5. REVISÁO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 21 

5.1 Esquistossomose no Brasil, um importante problema de saúde pública ......... 21 

5.2 Características gerais da patologia .................................................................. 22 

5.3 Quadro clínico .................................................................................................. 22 

5.4 Diagnóstico ...................................................................................................... 23 

5.5 Diagnóstico diferencial ..................................................................................... 23 

5.6 Tratamento ...................................................................................................... 24 

5.7 Medidas de controle ........................................................................................ 24 

6. PLANO DE INTERVENÇÃO ................................................................................. 25 

6.1 Descrições do problema selecionado .............................................................. 25 

6.2 Explicação do problema ................................................................................... 25 

6.3 Seleções dos “nós críticos” .............................................................................. 26 

6.4 Desenhos das operações ................................................................................ 26 

6.5 Identificação dos recursos críticos ................................................................... 28 

6.6 Análises de viabilidade do plano ...................................................................... 28 

6.7 Elaboração do plano operativo ........................................................................ 29 

6.8 Gestão do plano .............................................................................................. 30 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 32 

    REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 33 



11 
    

1.INTRODUÇÃO 

 
1.1 Aspectos gerais do município 

 

Cachoeira de Pajeú é um município com população de 9.382 habitantes 

(estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 2018), 

localizada na região norte de Minas Gerais e distante 735 km da capital do estado. O 

município possui poucas ofertas de emprego formal, na sua grande maioria 

vinculados à prefeitura e alguns comércios locais. A maior parte da classe 

trabalhadora pertence ao mercado informal e outra boa parte é constituída de 

produtores rurais com agricultura e pecuária familiar. Uma importante rodovia 

federal, a BR 116, passa por alguns distritos do município, gerando algum 

desenvolvimento econômico, porém aumentando também a criminalidade, por ser 

uma rota de tráfico de drogas nacional e prostituição (IBGE, 2019). 

A atividade política partidária tem o mesmo grupo político à frente a alguns 

anos. Como atividade cultural a cidade preserva as festas religiosas principalmente 

as juninas e também as tradicionais vaquejadas. A atividade esportiva mais 

prestigiada é o futebol e futsal, tendo equipes de destaque regional (CACHOEIRA 

DE PAJEÚ, 2019). 

Em relação à saúde, o município adotou o modelo de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) para a reorganização da atenção básica. Possui uma cobertura de 

100% da população, tendo duas unidades básicas de saúde na sede e três na zona 

rural. Ainda possui, um laboratório de análises clínicas, um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS 1), Núcleo de Apoio da Saúde a Família (NASF 1), além de um 

hospital de pequeno porte completando sua rede local de serviços. Os serviços de 

média e alta complexidade são pactuados com outros municípios da micro e 

macrorregião com melhor infraestrutura, apesar de parte dessa pactuacão não ser 

devidamente cumprida, gerando uma enorme dificuldade resolutiva nessas 

complexidades para o município. A cidade tem rede de esgoto e água tratada em 

toda sede, porém os distritos e zona rural carecem destes serviços básicos 

(DATASUS, 2019). 
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1.2 Aspectos gerais da comunidade 

 

A unidade básica José Cerqueira Lima, localizada no distrito de Águas Altas, 

atende a uma população de 1830 pessoas, fica localizada à margem da BR 116, 

composta por quatro microáreas. Águas Altas é um distrito que pertence a cidade de 

Cachoeira de Pajeú, sua população vive basicamente do trabalho rural e do 

comércio que se formou às margens da rodovia, com postos de combustível, hotéis, 

pousadas, padarias, restaurante, lanchonetes, oficinas mecânicas, o que de certa 

forma aquece a economia local. O fator negativo que essa rodovia traz é o aumento 

da criminalidade pelo roubo de carga e também por essa rodovia ser um importante 

rota de tráfico nacional. Possui escolas, igrejas evangélicas e católica, associação 

dos moradores locais. O saneamento básico é precário, a fonte de água advém de 

postos artesianos sem tratamento, esgoto eliminado em fossas sépticas e coleta 

parcial do lixo. Possui muitas casas em condições precárias e insalubres. A 

população conserva hábitos e costumes da população rural brasileira e gosta de 

comemorar festas religiosas, como as juninas (DATASUS, 2019). 

 

Quadro 1 - Aspectos demográficos da população atendida pela unidade de Saúde 
da Família José Cerqueira Lima no município de Cachoeira da Pajeú, 2019.  
 

FAIXA 
ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1 16 08 24 

1-4 36 39 75 

5-14 133 126 259 

15-19 96 92 188 

20-29 158 155 313 

30-39 137 140 277 

40-49 104 122 226 

50-59 91 92 183 

60-69 67 73 140 

70-79 35 54 89 

≥ 80 21 35 56 

TOTAL 894 936 1830 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (2019) 
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Quadro 2 - Aspectos epidemiológicos/condições de saúde da população atendida 
pela unidade de Saúde da Família José Cerqueira Lima no município de Cachoeira 
da Pajeú, 2019.   
 
Condição de Saúde Quantitativo(nº) 

Gestantes 09 

Hipertensos 345 

Diabéticos 64 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 17 

Pessoas que tiveram AVC 03 

Pessoas que tiveram infarto 00 

Pessoas com doença cardíaca 13 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 04 

Pessoas com hanseníase 00 

Pessoas com tuberculose 00 

Pessoas com câncer 01 

Pessoas com sofrimento mental 31 

Acamados 08 

Fumantes 35 

Pessoas que fazem uso de álcool 33 

Usuários de drogas 68 

Fonte: (DATASUS, 2019) 

 

As principais causas de óbitos e internação são as doenças cardiovasculares 

e respiratórias, no total de 26 óbitos no ano de 2016, conforme site do DATASUS. 

As doenças de notificação que mais incidem são: a Leishmaniose Tegumentar 

Americana, Esquistossomose, Dengue, acidente por animais peçonhentos. As 

doenças parasitarias, principalmente a esquistossomose, endêmica na região, tem 

sido importante causa de morbidade dessa comunidade. A leishmaniose também 

tem apresentado uma incidência significativa. Outra situação importante é o 

alcoolismo e as consequências em decorrência do mesmo. Cabe destacar o número 

de pacientes portadores de transtorno mental, e as doenças crônicas mais 

incidentes nesta área são a Hipertensão arterial e o diabete Mellitus.A falta de 

saneamento básico e baixa renda são, também, determinantes importantes, o que 

leva a uma série de problemas de saúde (DATASUS, 2019). 
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1.3 Sistema municipal de saúde 

 

O município possui cinco unidades básicas de saúde, uma farmácia básica de 

saúde, um NASF I, um CAPS I, três equipes de saúde bucal. O apoio diagnóstico, 

média e alta complexidade, ocorre através da Pactuação Programada Integrada 

(PPI) com outros municípios que possuem oferta de serviços e uma melhor 

infraestrutura. A integração e mediação desta rede se dá pela atenção básica, 

coordenadora do cuidado, mediante o instrumento de referência e contra referência 

(DATASUS, 2019). 

A atenção primária é realizada no município através da infraestrutura acima 

mencionada. A atenção secundaria se dá por um hospital de pequeno porte local e 

outros hospitais nos municípios vizinhos, com melhor infraestrutura, pela PPI. A 

atenção terciária também se dá pela PPI com a capital e municípios de referência. O 

município possui um sistema logístico, com duas ambulâncias básicas e alguns 

veículos comuns para transporte em saúde, e uma central de marcação e regulação 

à atenção. Possui o sistema de informação estruturado na sede, na secretária 

municipal de saúde. O prontuário eletrônico está implantado em todas as unidades 

básicas de saúde. Também possui um setor responsável pela emissão do cartão 

nacional de saúde. A referência e contra referência do município é realizado por 

formulário próprio, no qual os pacientes são encaminhados dentro da rede, devendo 

o mesmo ser devolvido, após a alta e/ou ter o acompanhamento compartilhado com 

o coordenador do cuidado, que é da equipe de atenção primária (DATASUS, 2019). 

Os principais problemas percebidos no sistema municipal de saúde estão 

relacionados à falta de recurso financeiro, do qual o sistema não consegue ser 

suficientemente resolutivo, deixando o usuário, muitas vezes, sem a continuidade do 

cuidado, ou sem oportunizar devidamente do cuidado. Outro grande problema do 

sistema consiste em ter a sua PPI de média e alta complexidade comprida por parte 

dos municípios prestadores, levando a um gargalo de demanda para esses serviços 

(DATASUS, 2019). 

 

1.4 Unidade básica de saúde José Cerqueira Lima 

 

A unidade de saúde da equipe José Cerqueira Lima foi inaugurada a cerca de 

08 anos, fica situada no distrito de Águas Altas, zona rural do município. Funciona 
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em uma arquitetura desatualizada, possuindo uma recepção, uma sala para os 

agentes comunitários de saúde, três consultórios, uma sala de acolhimento, sala de 

observação, o expurgo, a cozinha, a copa, uma sala de reunião, dois banheiros 

públicos. Está bem equipada e conta com recursos adequados para o trabalho da 

equipe, faltando somente alguns insumos. O principal problema estrutural é a falta 

de manutenção da unidade, com infiltrações, pintura antiga, consultório pequenos. 

Além disso, faltam também materiais de emergência e estabilização para os 

pacientes. 

 

1.5 Equipe de saúde da família, da unidade básica de saúde José Cerqueira 

Lima 

 

A equipe está composta por um enfermeiro, um médico, um auxiliar de 

enfermagem, um recepcionista, um odontólogo, um auxiliar de odontologia, quatro 

agentes comunitários de saúde, um auxiliar de serviços gerais. 

 

1.6 O funcionamento da unidade de saúde da equipe José Cerqueira Lima 

 

O horário de funcionamento é das 07:00 h às 16:00 horas, de segunda a 

sexta-feira, sendo a demanda espontânea o número maior de atendimento, 

ocorrendo também o atendimento da consulta agendada e o acolhimento de todas 

as demandas que surgem na unidade. 

 

1.7 A rotina da equipe José Cerqueira Lima 

 

Na rotina da equipe José Cerqueira Lima o atendimento da unidade está 

quase que totalmente direcionado para a demanda espontânea, sendo que ocorre 

também o atendimento agendado de pré-natal, puericultura, saúde bucal, 

acompanhamento de hipertensos e diabéticos, coleta do citopatológico do colo 

uterino. O NASF apoia a unidade com consulta e acompanhamento com 

nutricionista, psicólogo e grupos para atividade física e educação à saúde. A equipe 

não realiza planejamento e avaliações das ações a serem ofertadas a população. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

 

A realização do diagnóstico situacional, com a identificação dos principais 

problemas da área de abrangência, é o passo fundamental para que se possa, de 

forma efetiva, construir planos de intervenções(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).Na área de abrangência da unidade de saúde José Cerqueira Lima, foram 

levantados diversos problemas, pois se trata de um distrito de baixas condições 

socioeconômicas e poucas opções de laser. Dentre os problemas elencados 

destacam-se:  

1.A alta incidência de esquistossomose, devido principalmente a falta de 

saneamento básico; 

2. Aumento do risco cardiovascular; 

3. Alta incidência de leishmaniose tegumentar; 

4. As condições socioeconômicas; 

5. A baixa escolaridade de forma geral da população. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção 

 

A priorização dos problemas levou-se em consideração a importância do 

problema, a sua urgência e capacidade de enfrentamento do mesmo pela equipe 

local de saúde, conforme quadro 3. 

 

Quadro 3 -Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Águas Altas, Unidade 
Básica de Saúde José Cerqueira Lima, município de Cachoeira de Pajeú estado de 
Minas Gerias. 
 

Problemas Importância Urgência Capacidade de 

enfrentamento 

Seleção/ 

Priorização 

Esquistossomose Alta 7 Parcial 1 

Risco 

cardiovascular 

Alta 7 Parcial 2 

Leishmaniose 

tegumentar 

Alta 6 Parcial 3 
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Fonte: Dados da pesquisada da unidade (2019) 

A esquistossomose tem se tornado um problema de grande relevância para a 

comunidade de Águas Altas, devido à negligencia e o desconhecimento da 

população sobre a mesma e as formas de contagio. Por isso se faz necessário a 

priorização da mesma, elaborando um plano de enfrentamento de eficiente para 

diminuir o impacto que esta doença pode causar nesta comunidade. 

O risco cardiovascular alto na comunidade é também um problema 

importante, inclusive é a principal causa de morte local, seu enfrentamento se faz 

necessário, porém a atenção primária já possui um programa e estratégias 

direcionadas para este problema. É preciso somente aplicá-las corretamente e de 

acordo a necessidade elaborar estratégias quem venham suprir as falhas dos 

programas   

A leishmaniose tegumentar constitui também um grave problema de saúde 

pública, mas assim como também nas doenças cardiovasculares, tem uma melhor 

estrutura no que se refere a programas suporte diagnóstico para seu enfrentamento.  

Diante disso, a equipe de saúde chegou à conclusão de que, nesse momento, 

seria relevante priorizar a esquistossomose neste trabalho.   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A Esquistossomose é uma parasitose que pode ocasionar sequelas graves, 

inclusive ocasionar invalidez e morte, podendo assim comprometer de forma 

significativa a qualidade de vida das pessoas afetadas. A alta prevalência desta 

parasitose no distrito de Águas Altas pode gerar um grande impacto nesta 

comunidade e agravar as condições socioeconômicas desta população.  

Diante disso, se faz necessário a ampliação dos conhecimentos conceituais 

desta patologia, bem como também as formas de prevenção mais atuais na 

literatura, para que seja implementado medidas de capacitação profissional e 

atividades educativas para população com o objetivo de promover ações que 

venham a diminuir esta prevalência.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
    

3. OBJETIVO 

 

Realizar um projeto de intervenção para diminuir o índice de casos de 

esquistossomose, implantando ações na comunidade de Águas Altas, município de 

Cachoeira do Pajeú, Minas Gerais.  
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4. METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada neste estudo foi a elaboração de um diagnóstico 

situacional da área atendida pela ESF José Cerqueira Lima, que juntamente com o 

método de estimativa rápida permitiu identificar os principais problemas de saúde do 

território, e elencar a esquistossomose como principal problema de saúde da 

população da área atendida (FARIA; CAMPOS;SANTOS, 2018).  

Além do mais, também foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema 

nas bases de dados do SciELO ou Scientific Electronic LIbrary Online. Foram 

utilizados os descritores Shistosoma mansoni e esquistossomose mansoni. Foi 

realizada pesquisa também no site do Ministério da Saúde nos cadernos de atenção 

básica disponíveis na integra na biblioteca virtual do Ministério da Saúde. 
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5. REVISÁO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1 Esquistossomose no Brasil, um importante problema de saúde pública 

  

Atualmente a esquistossomose mansônica no Brasil acomete de 3 a 6 

milhões de indivíduos. Considera-se que em uma grande área do território nacional 

brasileiro a esquistossomose ainda é endêmica, atingindo 19 unidades federativas, 

99% dos casos estão concentrados na região Nordeste e sudeste, provocando um 

grande número de casos graves e morte, sendo assim um grave problema de saúde 

pública (BRASIL, 2014). 

Trata-se de uma enfermidade complexa, devido ao mecanismo de 

transmissão e seus condicionantes, sendo que o controle da mesma depende de 

ações preventivas; diagnóstico e tratamento precoce; vigilância e controle dos 

hospedeiros intermediários; ações educativas em saúde; ações de saneamento para 

modificações das condições favoráveis a transmissão (BRASIL, 2014). 

 O Programa de Controle da Esquistossomose (PCE)desenvolveu algumas 

ações na década de 1980 com o objetivo de controle da doença em todo o país. 

Porém, no ano de 1998 a responsabilidade pela vigilância e controle da infecção em 

toda sua área de abrangência passou a ser do município. O mesmo deveria dispor 

de uma estrutura capaz de desenvolver ações de forma integrada, contemplando 

ações de vigilância epidemiológica e ambiental, controle da doença e diagnóstico 

integral as situação saúde-doença municipal (HUMBERTO et al., 2016). 

 Atualmente, o Ministério da Saúde objetiva tratar as áreas de maior risco, com 

a finalidade de diminuir a transmissão e possíveis complicações da infecção. Além 

do mais, busca intensificar as melhorias nas condições de saneamento. Na esfera 

estadual, o PCE é responsável pela capacitação e suporte aos municípios nas ações 

que envolvem diagnóstico e tratamento das infecções, identificação dos focos de 

moluscos vetores, incentivar ações de controle, a mobilização social, a educação em 

saúde e a inserção de dados gerados no sistema de informação correspondente. 

Relevante destacar que é realizada a incorporação das ações desenvolvidas pelo 

PCE com a atenção primária, melhorando assim o alcance de maior eficiência, 

equidade e continuidade da atenção (HUMBERTO et al., 2016). 

 Em relação às dificuldades que envolvem as ações de controle da 

esquistossomose na Atenção Primaria tem-se as precárias condições da mesma, a 
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falta de capacitação dos profissionais associados, a complexidade dos fatores 

envolvendo a transmissão, a insuficiência de recursos financeiros, principalmente 

dos municípios mais pobres e que geralmente são os mais acometidos, leva a uma 

dificuldade de diagnostico, a um subtratamento, a uma subnotificação e a um 

negligenciamento (HUMBERTO et al., 2016). 

 

5.2 Características gerais da patologia 

 

 A Esquistossomose é uma doença infecciosa que possui veiculação hídrica, 

causada pelo Schistosoma mansoni, apresenta como hospedeiro intermediário o 

caramujo aquático do gênero Biomphalaria. Sua transmissão se dá quando 

indivíduos susceptíveis entram em contato com água de superfícies que possuem 

cercarias liberadas pelos caramujos, e essas penetram na pele desses indivíduos. O 

hospedeiro definitivo é o homem que elimina os ovos nas fezes e os mesmos 

passam pelo processo de reprodução assexuada nos caramujos fechando o ciclo 

biológico da doença. Esta enfermidade pode ser assintomática inicialmente e evoluir 

para formas clínicas graves, inclusive pode acarretara morte (BRASIL, 2008).No 

município em estudo, destaca-se que existem várias represas de água, além de um 

pequeno rio que passa pela localidade. A comunidade costuma usar essas águas 

para atividades como lavagem de roupas, banhos diários e também como local de 

lazer.  

 

5.3 Quadro clínico 

 

 Os portadores podem ser assintomáticos, apresentarem manifestações 

agudas e crônicas. Na fase aguda, logo após a penetração da cercaria na pele do 

infectado, sintomas locais com micropápulas eritematosas e pruriginosas podem 

surgir, com duração de 24 a 72 horas, chegando até 15 dias. De um a dois meses 

podem aparecer alguns sintomas pouco específicos tais como: cefaleia, anorexia, 

náusea, mialgia, astenia, tosse, diarreia, hepatoesplenomegalia, comprometimento 

do estado geral e até, de forma rara, ao óbito do paciente (CARVALHO et al., 2008). 

 Algumas formas clínicas são encontradas. A intestinal é a mais comum e 

pode manifestar com um quadro de diarreia persistente mucosanguinolenta ou 

somente diarreia. Outra forma encontrada é a hepatointestinal, com os sintomas 
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semelhantes à intestinal com epigastralgia mais marcante, fígado com nodulações 

palpável (CAEVALHO et al., 2008). 

 Também existe a forma hepatoesplênica, que se divide em: compensada, 

descompensada e complicada. Estas geralmente levam aos quadros crônicos mais 

graves que apresentam formação de circulação colateral e varizes esofágicas, 

complicando com abdome ascítico e hemorragia digestiva alta, principal causa de 

morte por complicações (CARVALHO et al., 2008). 

 

5.4 Diagnóstico 

 

 Considera-se difícil diagnosticar o indivíduo na fase aguda já que a maioria 

dos pacientes é assintomática. Os sintomas sistêmicos são muito inespecíficos e se 

não forem correlacionados com os fatores epidemiológicos e de risco envolvido, é 

possível que não haja diagnóstico no momento oportuno. O diagnóstico ocorre 

geralmente por buscas ativas em área endêmicas, exames parasitológicos de rotina 

e tardiamente nas fazes crônicas, devido a alguma complicação. Isso, 

lamentavelmente, leva a diagnóstico e tratamento tardio, aumentando a transmissão 

e disseminação da esquistossomose, bem como também das suas complicações 

(BRASIL, 2014). 

 O diagnóstico definitivo ocorre através da presença dos ovos do parasita nas 

fezes, sendo o método quantitativo Kato-Katz bastante efetivo. Outra forma é pela 

biopsia hepática, retal e intestinal com presença dos mesmos ovos, chamados 

também de métodos diretos. Eliza também é o método que identifica anticorpos 

contra o Shistosoma mansoni, sendo considerado um método indireto. Os exames 

de imagem podem ser utilizados e apresentam imagens sugestivas (BRASIL, 2014). 

 

5.5 Diagnóstico diferencial 

 

 Outras dermatites por larvas de helmintos, produtos químicos em coleções 

hídricas, por cercarias de parasitas de aves, podem ser confundidas com a dermatite 

cercariana. Para o diagnóstico diferencial é importante que outras doenças 

infecciosas agudas sejam levadas em consideração tais como febre tifóide, malária, 

hepatites virais, anictéricas A e B,estrongiloidíase, amebíase, mononucleose, 

tuberculose miliar e ancilostomose aguda, brucelose e doença de chagas aguda. A 
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fase crônica pode ser confundida com outras parasitoses intestinais, além de outras 

doenças que apresentam hepatoesplenomegalia: calazar, leucemia, linfoma, 

hepatoma, salmonelose prolongada, forma hiperreativa da malária e cirrose 

(BRASIL, 2010). 

 

5.6 Tratamento 

 

 O tratamento de primeira linha é realizado com o Praziquantelde 600 mg, 

sendo a dose de 50mg/Kg peso para adultos e 60mg/Kg para crianças, em dose 

única. De segunda linha, deve ser usado o Oxamniquina 250 mg e solução de 

50mg/ml, para uso pediátrico, quando a dose recomendada para adulto é de 

15mg/Kg e 20 mg/kg para crianças, também em dose única (BRASIL, 2014). 

 

5.7 Medidas de controle 

 

 Para o controle dos portadores é necessário realizar o diagnóstico e o 

tratamento adequado dos mesmos. Para isso é necessário o desenvolvimento pelas 

secretarias de saúde de áreas endêmicas, de inquéritos coprocológicos a cada dois 

anos e articular o trabalho em conjunto com as unidades de saúde da família com os 

agentes de combate de endemias que atuam no programa de controle da 

esquistossomose (BRASIL, 2014). 

 As ações de controle do hospedeiro intermediário são de caráter 

complementar e acontece através da pesquisa de coleção hídrica para determinar o 

seu potencial de transmissão, medidas de saneamento ambiental, assim como 

também impedir que o homem contamine as mesmas coleções com ovos de S. 

mansoni, e, se indicado, o tratamento químico de criadouros de importância 

epidemiológica (BRASIL, 2014). 

 As atividades de educação em saúde devem ser baseadas através do estudo 

do comportamento da população em risco, sendo realizados posteriormente pelos 

agentes de saúde, profissionais das unidades básicas, direcionados a população 

geral e de forma mais marcantes nos escolares residentes nas comunidades 

endêmicas (BRASIL, 2014). 

 Por fim, o saneamento ambiental, constitui uma importante ferramenta, pois 

cria condições que reduzem a proliferação e contaminação do hospedeiro 
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intermediário e dessa forma a diminuição do contato do homem com seus agentes 

transmissores (BRASIL, 2014).       

 

6.PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

 A proposta desse plano refere-se ao problema priorizado, a esquistossomose 

no distrito de Águas Altas, para o qual se elaborou uma descrição do problema 

selecionado, a apresentação de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado. 

 

6.1 Descrições do problema selecionado 

 

O número de casos de esquistossomose recentes, paciente com sequelas por 

diagnóstico tardio da mesma e o baixo nível de educação e informação da 

comunidade a respeito desta enfermidade na área adscrita, foram fatores 

importantes para a decisão de priorização deste problema pela a equipe de José 

Cerqueira Lima.  

Cabe salientar, que os pacientes com menor escolaridade e baixas condições 

socioeconômica tendem a ignorar o problema e não procuraram o tratamento na 

unidade de saúde, além de muitos serem portadores assintomáticos e potentes 

disseminadores da doença. Sendo assim, tornou-se prioritário intervir neste 

problema para diminuir o impacto desta enfermidade na comunidade de Águas 

Altas. 

 

6.2 Explicação do problema 

 

A baixa escolaridade e baixas condições socioeconômicas, o número de 

portadores assintomáticos associados à falta de esgoto, presença de um rio e 

lagoas na localidade, configura o cenário ideal para a esquistossomose. Na 

realidade são vários problemas que favorece a esquistossomose e a mesma não 

constitui um problema terminal. As sequelas da esquistossomose podem levar a 

invalidez laboral, além de comprometer gravemente a saúde dos afetados, 

agravando mais as condições socioeconômicas desta população. 
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6.3 Seleções dos “nós críticos” 

 

 A identificação das causas possíveis de intervenção pela equipe ou que seja 

possível sensibilizar o ator ou atores envolvidos é primordial para que ocorra a 

elaboração de um bom plano de intervenção. A equipe identificou os seguintes “nós 

críticos”: 

 Pouca informação da doença por parte da população local; 

 Necessidade de controle dos portadores assintomáticos; 

 Falta de esgotamento sanitário. 

 

6.4 Desenhos das operações 

 

A equipe da unidade de saúde José Cerqueira Lima estabeleceu o seguinte 

desenho das operações para impactar as causas mais importantes do problema 

selecionado. 

 

Quadro 4 -Desenho das operações – Pouca informação da doença por parte da 
população relacionado ao problema esquistossomose na população sobre 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família José Cerqueira Lima, do município 
Cachoeira de Pajeú, estado de Minas Gerais. 
 
Nó crítico Operação/projeto Resultados 

esperados 

Produtos Recursos 

necessários 

 

Pouca informação da 

doença por parte da 

população local 

 

 

Conhecendo a 

esquistossomose 

 

Diminuir casos 

de 

esquistossomose 

 

Palestras 

educativas 

em escolas, 

associações 

e radio local. 

Capacitar 

ACS para 

educar 

população 

nas visitas 

domiciliar 

 

Organizacional: 

coordenar as 

palestras. 

Cognitivo: 

profissionais de 

saúde 

capacitados 

para atividades 

educativas 

Político: 

mobilização 

social e 

intersetorial com 

a rede 
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Financeiro: 

folhetos 

educativos, 

recursos áudio 

visual, 

transportee 

alimentação 

para equipe de 

palestra. 

 

Necessidade de controle 

dos portadores 

assintomáticos 

Livre da 

esquistossomose 

Diminuir casos 

de portadores 

assintomáticos 

Oferecer 

exame 

coprocológico 

pelo método 

Kato-Katz 

seriado para 

todos 

paciente de 

risco 

Cognitivo: 

profissional 

capacitado para 

coleta 

laboratorial 

Político: 

mobilização 

social, local 

adequado para 

coleta  

Financeiro: 

cobrir demanda 

de exames 

laboratoriais, 

transporte e 

alimentação dos 

profissionais 

para coleta  

Falta de esgoto Esgoto adequado 

para a saúde 

Interromper uma 

importante parte 

do ciclo de 

transmissão  

Esgoto 

completo 

para o distrito 

de Águas 

Altas 

Político: 

sensibilizar os 

atores os 

gestores na de 

buscar recursos 

para obra na 

localidade 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 
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6.5 Identificação dos recursos críticos 

Os recursos indispensáveis para a execução do projeto, chamados recursos 

críticos, estão elencados no quadro 5. 

 

Quadro 5:Identificação dos recursos críticos relacionado ao problema 
esquistossomose na população sobre responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família José Cerqueira Lima, do município Cachoeira de Pajeú, estado de Minas 
Gerais. 
 
Operação/projeto 

Conhecendo a 

esquistossomose 

Político: espaço na rádio, coordenar com a rede as palestras educativas  

Financeiro: folhetos educativos, recursos áudio visual, transportee 

alimentação para equipe de palestra. 

 

Livres da 

esquistossomose 

Político: local adequado para coleta  

Financeiro: cobrir demanda de exames laboratoriais, transporte e 

alimentação dos profissionais para coleta 

Esgoto adequado 

para promoção da 

saúde 

Político: sensibilizar os atores os gestores na de buscar recursos para 

obra na localidade 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

 

6.6 Análises de viabilidade do plano 

Identificar a viabilidade dos recursos é de suma importância para analisar a 

viabilidade do plano ou a necessidade de nova estratégia para mobilizar os atores 

envolvidos para a disponibilização dos recursos, conforme o quadro 6. 

 

Quadro 6: Análise de viabilidade do plano relacionado ao problema 
esquistossomose na população sobre responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família José Cerqueira Lima, do município Cachoeira de Pajeú, estado de Minas 
Gerais 
 
Operação/projeto Recursos 

crítico 

Controle dos recursos críticos Ação estratégicas 

 Ator que 

Controla 

Motivação  

Conhecendo a 

esquistossomose 

Político: 

espaço na 

rádio, 

coordenar com 

Secretaria de 

educação 

Secretaria de 

administração 

Favorável 

 

 

 

Não é necessário 
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a rede as 

palestras 

educativas  

Financeiro: 

folhetos 

educativos, 

recursos áudio 

visual 

transporte e 

alimentação 

para equipe de 

palestra. 

 

 

 

 

 

Secretaria de 

Saúde 

 

 

 

 

Favorável 

Livres da 

esquistossomose 

Político: local 

adequado para 

coleta  

Financeiro: 

cobrir 

demanda de 

exames 

laboratoriais, 

transporte e 

alimentação 

dos 

profissionais 

para coleta 

Secretária de 

Saúde 

 

 

 

Secretária de 

Saúde 

Favorável 

 

 

 

 

Favorável 

 

Esgoto adequado 

para promoção da 

saúde 

Político: 

sensibilizar os 

gestores na de 

buscar 

recursos para 

obra na 

localidade 

Gestor 

executivo 

municipal e 

estadual 

Indiferente Sensibilizar 

comunidade e 

lideranças locais, 

mostrando a 

importância do 

esgota para a 

saúde da 

comunidade  

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

6.7 Elaboração do plano operativo 

 
Quadro 7 - Plano operativo para execução do projeto relacionado ao problema 
esquistossomose na população sobre responsabilidade da Equipe de Saúde da 
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Família José Cerqueira Lima, do município Cachoeira de Pajeú, estado de Minas 
Gerais. 
 

Operação Resultados Proendemias e 
Epidemias adulto 

Ações 
estratégicas 

Respo
nsávei

s  

Prazo 

Conhecendo a 
esquistossomose 

Diminuir casos de 
esquistossomose 

Palestras educativas 
em escolas, 

associações e rádio 
local. Capacitar ACS 

para educar 
população nas visitas 

Informar a 
população 

sobre a 
esquistosso

mose  

Enferm
eira da 
unidad

e 

6 
meses 

Livres da 
esquistossomose 

Diminuir casos de 
portadores 

assintomáticos 

Oferecer exame 
coprocológico para 
todos paciente de 

risco 

Diagnóstico 
precoce e 
tratamento 
oportuno 

Coorde
nador 

da 
Atençã

o 
Básica  

6 
meses 

Esgoto adequado 
para promoção 

da saúde 

Interromper uma 
importante parte 

do ciclo de 
transmissão 

Esgoto adequado 
para promoção a 

saúde 

Sensibilizar 
comunidade 
e lideranças 

locais, 
mostrando a 
importância 
do esgota 

para a saúde 
da 

comunidade 

Gestor 
Municip

al de 
Saúde 

2 ano 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

6.8 Gestão do plano 

 
Quadro 8 - Planilha de acompanhamento de projeto 

 

Conhecendo a esquistossomose 
Coordenação: Enfermeira da Unidade  

Produto Responsável Prazo Situação 
atual 

Justificativa Novo prazo 

Palestras 
educativas em 
escolas, 
associações e 
rádio local. 
Capacitar ACS 
para educar 
população nas 
visitas 

Enfermeira da 
Unidade 

6 meses Atividade 
parcialmente 
já realizada 

Não 
conseguiu 
conciliar 
atividades 
da unidade 
com as do 
projeto 

1 ano 

Livres da esquistossomose 
Coordenação: Coordenador da Atenção Básica 

Produto Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 

Oferecer exame Coordenador 6 meses Exame Falta de 1 ano 
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coprocológico 
pelo método 
Kato-Katz 
seriado para 
todos paciente 
de risco 

da Atenção 
Básica 

parcialmente 
oferecido 

recurso 
financeiro 

Conhecendo a esquistossomose 
Coordenação: Gestor Municipal de Saúde  

Produto Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 

Esgoto 
completo para o 
distrito de 
Águas Altas 

Gestor 
Municipal de 
Saúde 

2 anos Em busca de 
recursos para 
obra 

Dificuldade 
em 
capitação 
de recursos 

Não 
necessita, 
está dentro 
do prazo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A Esquistossomose é uma parasitose que atinge geralmente as pessoas mais 

pobres da comunidade, com o nível educacional mais baixo e com pouca informação 

sobre a doença. Dessa forma, geralmente a essa população desconhece o 

enfretamento e controle desta enfermidade. Nesse sentido, a atenção primária de 

saúde deve auxiliar no enfrentamento dessa patologia e contribuir para que os 

pacientes conheçam as formas de prevenção mais atuais na literatura, para que 

sejam implementadas medidas de capacitação profissional e atividades educativas, 

com o objetivo de promover ações que venham a diminuir esta prevalência da 

patologia.  

Diante do exposto, o principal objetivo deste trabalho foi ajudar a essa 

comunidade, diante das suas demandas, a ter ferramentas para permitir uma melhor 

comunicação na cobrança de suas necessidades e, assim, poder melhorar suas 

condições de vida.  

Assim, espera-se que este trabalho possa nortear ações de saúde no 

município e melhorar o conhecimento e capacitar a equipe sobre o tema, para 

também cumprir seu papel no enfrentamento da mesma, somando benefícios a 

todos. 
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