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RESUMO 
 

As verminoses e parasitoses são consideradas um problema de saúde pública no 
Brasil. Acredita-se que um sexto da população mundial apresente verminoses e 
parasitoses, número bastante parecido com os dados encontrados no território. 
Deste modo, o projeto de intervenção objetiva elaborar um projeto de intervenção 
para a prevenção e controle de verminoses e parasitoses na comunidade da 
Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, no município de Curral de Dentro/Minas 
Gerais. Trata-se de um documento construído com base nos Módulos de 
Planejamento e Metodologia, que usa o Método da Estimativa Rápida e 
Planejamento Estratégico Situacional. Neste contexto, é oportuno mencionar que 
uma das principais funções da Atenção Primária a Saúde é a prevenção e combate 
às verminoses e parasitoses. Na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde, 
elegeu-se este problema como prioritário, frente à grande quantidade de crianças 
com diagnóstico positivo para o problema. Cerca de 20-30% dos usuários do 
território apresentam problemas de verminoses e parasitoses o que provavelmente 
está ligado aos determinantes sociais como saneamento básico, além da falta de 
medidas de higiene e acesso ao hipoclorito de sódio para higienização da água para 
consumo. Todas estas medidas aliadas a um trabalho de educação permanente com 
a equipe de saúde, e educação em saúde com membros do território podem trazer 
para a comunidade uma melhor saúde, evitando as consequências das verminoses 
e parasitoses principalmente entre crianças, faixa etária que mais sofre com estes 
organismos.  
 

Palavras-chave:  Prevenção. Controle. Verminoses. Parasitoses. Atenção Primária à 
Saúde.  



 

  

ABSTRACT 
 

Worms and parasites are considered a public health problem in Brazil. It is believed 
that one-sixth of the world population has worms and parasites, a number very 
similar to the data found in the territory. Thus, the intervention project aims to develop 
an intervention project for the prevention and control of worms and parasites in the 
community of UBS Santa Terezinha, in the municipality of Curral de Dentro / Minas 
Gerais. It is a document built based on the Planning and Methodology Modules, 
which uses the Rapid Estimation Method and Situational Strategic Planning. In this 
context, it is worth mentioning that one of the main functions of Primary Health Care 
is to prevent and combat worms and parasites. In the area covered by UBS, this 
problem was chosen as a priority, given the large number of children with a positive 
diagnosis for the problem. About 20-30% of users in the territory have problems with 
worms and parasites, which is probably linked to social determinants such as basic 
sanitation, in addition to the lack of hygiene measures and access to sodium 
hypochlorite to clean water for consumption. All these measures combined with a 
permanent education work with the health team, and health education with members 
of the territory can bring better health to the community, avoiding the consequences 
of worms and parasites, especially among children, the age group that suffers most 
from these organisms. 
 
Keywords: Prevention. Control. Worms. Primary Health Care. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

 
ACS Agente Comunitário de Saúde  

DCNT Doença Crônica Não Transmissível  

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

ECG Eco cardiograma  

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

MS Ministério da Saúde 

NESCON Núcleo de Educação em Saúde Coletiva 

PIB Produto Interno Bruto 

SISAB Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 

SMS Secretaria Municipal de Saúde  

UBS Unidade Básica de Saúde 

  

Conferir as abreviaturas e siglas utilizadas no texto.  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 



 

  

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1. Dados demográficos da comunidade de Curral de Dentro/MG, de acordo 

com sexo e faixa etária – 2019 

 

12 

Quadro 2. Dados demográficos da comunidade de Curral de Dentro/MG de acordo 

com as microrregiões – 2019 

 

13 

Quadro 3. Perfil epidemiológico da população de Curral de Dentro/MG – 2019 

 

15 

Quadro 4. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Santa Terezinha, Unidade 

Básica de Saúde Santa Terezinha, município de Curral de Dentro, estado de Minas 

Gerais 

 

 

 

 

18 

Quadro 5. Operações sobre o “nó crítico 1 - Falta de apoio da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) para o enfrentamento do problema” relacionado ao problema “ 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE VERMINOSES NA COMUNIDADE DA UBS 

SANTA TEREZINHA, CURRAL DE DENTRO/MINAS GERAIS”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Equipe Verde”. 

 

 

 

 

 

30 

Quadro 6. Operações sobre o “nó crítico 2 - Pouco conhecimento da população 

sobre o problema” relacionado ao problema “PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

VERMINOSES E PARASITOSES NA COMUNIDADE DA UBS SANTA 

TEREZINHA, CURRAL DE DENTRO/MINAS GERAIS”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Equipe Verde”. 

 

 

 

 

 

31 

Quadro 7. Operações sobre o “nó crítico 3 - Baixa aceitação da equipe de saúde 

sobre as verminoses e parasitoses enquanto problema de saúde;” relacionado ao 

problema “PREVENÇÃO E CONTROLE DE VERMINOSES E PARASITOSES NA 

COMUNIDADE DA UBS SANTA TEREZINHA, CURRAL DE DENTRO/MINAS 

GERAIS”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

“Equipe Verde”. 

 

 

 

 

 

32 



11 
 

  

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO 12 

1.1 Aspectos gerais do município 12 

1.2 O sistema municipal de saúde 14 

1.3 Aspectos da Comunidade 16 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha  17 

1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo)  

18 

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

intervenção (segundo passo) 

18 

2 JUSTIFICATIVA 20 

3 OBJETIVOS 21 

3.1 Objetivo geral  21 

3.2 Objetivos específicos 21 

4 METODOLOGIA 23 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  24 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 28 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 28 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 28 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 29 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 29 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  33 

REFERÊNCIAS 34 

 



12 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Curral de Dentro faz parte do Estado de Minas Gerais e o seu 

gentílico é denominado curraldentense. Está localizado na região norte do Estado, e 

tem por característica ser uma região produtora de aguardente de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019).  

Tinha uma população estimada, em 2018, de 7.656 pessoas, de acordo com 

o IBGE (2019). No último censo (2010), a sua população era de cerca 6.913 

pessoas. Apresentava uma densidade demográfica em 2010 de 12,17 hab/km².  

De acordo com o quadro abaixo, a população de Curral de Dentro está assim 

distribuída, de acordo com o sexo e faixa etária. 

 

Quadro 1. Dados demográficos da cidade de Curral de Dentro/MG, de acordo com 

sexo e faixa etária – 2019  

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ANO 82 94 176 

1-4 ANOS 223 234 457 

5-14 ANOS 333 349 682 

15-19 ANOS 455 476 931 

20-29 ANOS 571 594 1365 

30-39 ANOS 759 772 1531 

40-49 ANOS 533 554 1087 

50-59 ANOS 213 218 431 

60-69 ANOS 186 209 395 

70-79 ANOS 119 126 245 

80 ANOS E MAIS 59 69 128 

TOTAL 3633 3795 7228 

Fontes: Dados da Cidade de Curral de Dentro (ACS da Unidade), 2019.  

 

De acordo com o Quadro 1, a maioria da população localiza-se na faixa etária 

de 20 a 49 anos e há um equilíbrio quanto ao sexo da população. 
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A seguir, apresentam-se os dados demográficos, de acordo com as quatro 

microrregiões da unidade Básica de Saúde Santa Terezinha Curral de Dentro/Minas 

Gerais:  

 

Quadro 2. Dados demográficos da comunidade de Curral de Dentro/MG de acordo 

com as microrregiões - 2019 

FAIXA ETÁRIA MICRO 

1 

MICRO 

2 

MICRO 

3 

MICRO 

4 

TOTAL 

0-1 ANO 31 42 48 36 157 

1-4 ANOS 98 123 106 118 445 

5-14 ANOS 151 176 146 179 652 

15-19 ANOS 196 193 246 255 890 

20-29 ANOS 308 350 364 395 1417 

30-39 ANOS 348 372 403 367 1490 

40-49 ANOS 249 255 283 294 1081 

50-59 ANOS 109 73 98 92 372 

60-69 ANOS 106 76 98 101 381 

70-79 ANOS 45 53 64 70 232 

80 ANOS E MAIS 17 31 25 36 109 

TOTAL 1669 1750 1882 1943 7228 

Fontes: Dados da Unidade de Saúde 2019. 

 

O histórico de surgimento da cidade está ligado a atividades de Pecuária, 

onde pecuaristas e transportadores de gado utilizavam a cidade como ponto de 

apoio, por isso o nome “curral de dentro” (IBGE, 2019).  

Em relação ao trabalho e rendimentos da população, em 2016 o IBGE 

estimou um  salário médio mensal de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 6.4%. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, concluiu-se que 47.6% 

da população estava dentro desta faixa. As principais atividades do Município são 

agricultura familiar, pecuária, produção de aguardente, comércio (IBGE, 2019).  
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O município apresentava PIB per capita, em 2016, de R$ 8.028,90; percentual 

de receitas oriundas de fontes externas, em 2015, de 94,9%; Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em 2010, de 0,585 (IBGE, 2019). 

Há duas escolas no Município e apresentava, em 2015, nota média no IDEB 

de 5.8 entre os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade. Para os alunos 

dos anos finais, essa nota foi de 3.9. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 

14 anos) era de 96.2, em 2010 (IBGE, 2019).  

O município apresenta 39.9% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado (Esgoto e Fossas). 71.1% dos domicílios urbanos possuem vias públicas 

arborizadas e 2% urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2019).    

A cidade possui muitas ruas sem calçamento, muitas casas sem saneamento 

básico. Há água tratada, contudo, acredita-se que a água não é de boa qualidade. 

As atividades de lazer estão ligadas a atividades rurais e religiosas. Há agências de 

Correios, bancos, operadoras de telefonia, igrejas católicas e evangélicas e não há 

associações comunitárias no município.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O Sistema Municipal de Saúde de Curral de Dentro/Minas Gerais é bastante 

generoso com a população, pois de acordo com a lei, o município deve gastar 15% 

de sua receita com saúde. Contudo, no município, os gastos com saúde chegam a 

25%-30%. O gasto per capita/ano é de, aproximadamente, R$500,00, segundo a 

Secretaria de Saúde do Município (SMS, 2019). 

A rede de serviços apresenta quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS). Não 

há atenção especializada e, esporadicamente, alguns especialistas (pediatra, 

cardiologista, ortopedista) vêm até à cidade realizar consultas previamente 

agendadas. Para as demais especialidades, são agendadas consultas em 

Taiobeiras, Salinas ou Montes Claros. 

Quanto à atenção de urgência e emergência, existe uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) construída recentemente para realizar atendimento inicial e de 

urgência dos usuários. Os pacientes ficam apenas em observação, não são 

internados. Antes de se construir a UPA, as urgências e emergências eram 

atendidas nas UBS. 
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Não existem hospitais na cidade. Os pacientes mais graves ou que precisam 

realizar exames de maior complexidade são encaminhados para Salinas ou 

Taiobeiras.  

Quanto aos serviços de apoio diagnóstico, são realizados exames de 

eletrocardiograma (ECG) e laboratoriais básicos. Exames laboratoriais como 

dosagem hormonal, vitaminas, entre outros, são colhidos no município e enviados 

para laboratórios privados. Demais exames complementares, apenas nas cidades 

vizinhas.  

Curral de Dentro possui uma farmácia popular municipal. A vigilância à saúde 

é realizada por meio da vigilância epidemiológica, setor de endemias, monitoramento 

dos indicadores em saúde, vigilância sanitária. O município mantém uma boa 

comunicação com sua rede de atenção como também com os outros municípios, 

tanto em nível hospitalar como ambulatorial. Não existe consórcio de saúde. 

Quanto ao perfil epidemiológico da população, as principais causas de óbitos 

são cânceres, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, 

insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), infarto agudo do 

miocárdio (IAM). As principais causas de internação são ocasionadas por 

verminoses e parasitoses, diarreias, cefaleias, doenças pulmonares, doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e suas complicações. As doenças de notificação 

compulsória são a leishmaniose, hanseníase e tuberculose (SMS, 2019). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 17.24 para 1.000 nascidos 

vivos e as principais causas são decorrentes de doenças genéticas e má execução 

do pré-natal. As internações devido a diarreias são de 0.4 para cada 1.000 

habitantes (IBGE, 2019). 

Apresenta-se a seguir o quadro 03 com o perfil epidemiológico da população.  

 

Quadro 3. Perfil epidemiológico da população de Curral de Dentro/MG - 2019 

INDICADORES MICRO 1 MICRO 2 MICRO 3 MICRO 4 TOTAL 

Proporção de idosos 

Pop. 60 anos e mais/pop 

total 

2,32% 2,21% 2,58% 2,86% 9,97% 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 
3,97% 4,06% 4,09% 4,15% 16,27% 
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de mama 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de colo 

3,97% 4,06% 4,09% 4,15% 16,27% 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de próstata 

3,80% 3,91% 4,02% 3,62% 15,35% 

Portadores de 

hipertensão arterial 

esperados  

312 324 308 357 18% 

Portadores de 

hipertensão arterial 

cadastrados: SISAB 

82 93 88 107 370 

Portadores de diabetes 

esperados:  
248 254 260 249 14% 

Portadores de diabetes 

cadastrados: SISAB 
78 76 96 93 343 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.  

 

1.3 Aspectos da Comunidade 

 

A comunidade da UBS Santa Terezinha é bastante comum a cidades 

pequenas de Minas Gerais. A população apresenta condições de vida razoáveis, 

com média de 1 a 2 salários mínimos. Há um grande número de idosos, crianças, e 

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis que associadas ao 

acompanhamento pré-natal representam quase 60% dos atendimentos.  

A população não possui muitas formas de lazer e o poder público não investe 

o suficiente para propiciar boas condições de vida à população. A população 

atendida é basicamente formada por pessoas de classe média baixa e baixa. Há 

muitos indivíduos idosos, com ligação ao ambiente rural, que vivem de 

aposentadorias e benefícios sociais do Governo Federal.  

A comunidade apresenta muitas dificuldades principalmente no aspecto 

estrutural. Muitos indivíduos consomem água de poços tipo cacimba e a maioria não 
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possui saneamento básico. Grande parte da população possui como fontes de renda 

atividades ligadas à pecuária, agricultura, comércio ou benefícios e aposentadorias. 

Há uma grande quantidade de tabagistas, etilistas e obesos.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha  

 

A unidade não apresenta condições adequadas para atendimento da 

população. Está instalada em uma casa que foi transformada em UBS de forma 

improvisada. Há necessidade de mudanças estruturais, além de necessidade de 

capacitação da equipe.  

A comunidade depende muito da UBS e é mantida uma boa relação entre o 

serviço e a população.  

Apesar de ser uma casa nova necessita de melhorias, pois seu espaço físico 

é pequeno. Apresenta apenas sete cômodos, recepção, dois consultórios, dois 

banheiros e cozinha. Não possui sala de reuniões, sala de vacinas, sala curativos. 

Existe apenas uma equipe de saúde na UBS.  

A Equipe Verde, objeto deste estudo, é formada pelos seguintes profissionais: 

uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma recepcionista e 

quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS), um Auxiliar de Serviços Gerais 

(limpeza). 

A UBS funciona das 7:00 horas às 17:00 horas. São atendidos em média 15-

20 fichas (pacientes?) na parte da manhã e 15-20 fichas à tarde, de acordo com a 

demanda. Além das consultas agendadas, atende-se a demanda espontânea que 

está incluída nestes atendimentos. Geralmente, duas vezes por mês, são realizadas 

as visitas domiciliares. Os grupos operativos de Hipertensão e Diabetes são 

realizados uma vez por mês.    

Os principais atendimentos realizados na UBS são o pré-natal, puericultura, 

controle de câncer de mama e de colo de útero, controle de câncer de próstata, 

DCNT como hipertensão e diabetes, imunizações, acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento de crianças.  

O trabalho dos ACS é muito valorizado por meio da realização das visitas 

domiciliares e cobertura de todas as áreas. Desenvolvem um bom trabalho, ainda 

que seja necessário desenvolver capacitação para eles. 
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1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo)  

 

O método da estimativa rápida faz parte do planejamento estratégico para 

levantamento dos problemas de saúde do território e da comunidade. Este método 

foi utilizado em reunião junto à equipe para levantamento dos principais problemas 

de saúde da comunidade. 

São eles: 

a) Alta incidência de verminoses e parasitoses; 

b) Oferta reduzida de exames para apoio diagnóstico; 

c) Estrutura inadequada da UBS; 

d) Município com infraestrutura precária 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 4. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Santa Terezinha, Unidade 

Básica de Saúde Santa Terezinha, município de Curral de Dentro, estado de Minas 

Gerais  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta incidência 

de verminoses 

e parasitoses 

9 Alta Parcial 1 

Oferta 
reduzida de 
exames para 
apoio 
diagnóstico 

8 Alta Parcial 2 

Estrutura 

inadequada 

da UBS 

7 Alta Fora 3 

Município com 
infraestrutura 
precária 

6 Alta Fora 4 
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*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 
 
A partir do quadro apresentado, foi priorizado o problema “Alta incidência de 

verminoses e parasitoses”, devido à sua urgência, importância e capacidade de 

enfrentamento pela equipe.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 
As ações a serem desenvolvidas sobre a prevenção e controle de verminoses 

e parasitoses na comunidade da UBS Santa Terezinha, no município de Curral de 

Dentro/Minas Gerais justificam-se em virtude da evidência in loco do problema.  

A prática clínica na UBS Santa Terezinha Curral de Dentro Minas Gerais 

evidenciou a prevalência de verminoses e parasitoses intestinais principalmente em 

crianças e adolescentes, sendo considerados na comunidade como um dos 

principais problemas de saúde pública. Em um levantamento preliminar, verificou-se 

que cerca de 30%, ou seja, um em cada três indivíduos carrega um ou mais 

parasitas em seu intestino, números bastante significativos para a região abordada. 

É importante mencionar o fato que o problema afeta principalmente crianças, 

em idade inferior aos sete anos de idade, mas também ocorre em adolescentes, em 

uma proporção menor. Acredita-se que este alto número está ligado a cuidados 

relativos à higiene, consumo de água de má qualidade, não uso de calçados, 

ingestão de alimentos contaminados, que propiciam a prevalência de parasitoses e 

verminoses.  

Dados da literatura apontam que as doenças parasitárias intestinais são uma 

das infecções mais comuns no globo terrestre. São bastante comuns e prevalentes 

em comunidades carentes nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil 

(BRASIL, 2010).  

As parasitoses intestinais afetam tanto a população urbana como rural e, 

principalmente, população de áreas periféricas. Estão relacionadas tanto à falha do 

setor público com à falta de infraestrutura principalmente relacionada ao saneamento 

básico e acesso à água tratada, quanto à exposição a outros fatores de risco como, 

por exemplo, o  manuseio inadequado de alimentos, ausência de água de qualidade 

(potável), falta de higiene, acumulação de resíduos sólidos (lixo), pobreza e 

analfabetismo (BRASIL, 2010).  

Acredita-se que entre os membros do território cerca de 20-30% apresentam 

verminoses e parasitoses. Este número está intimamente ligado às condições de 

higiene do território, falta de uso de calçados pelas crianças, e consumo de 

alimentos e água contaminados.  
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De acordo com o exposto, o projeto buscará modificar tal realidade, frente às 

evidências verificadas in loco, desenvolvendo medidas que sejam eficazes na 

mudança do cenário.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

Elaborar um projeto de intervenção para a prevenção e controle de 

verminoses e parasitoses na comunidade da Unidade Básica de Saúde Santa 

Terezinha, no município de Curral de Dentro, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Apresentar à comunidade o conceito de verminoses e parasitoses e quais 

suas consequências para o organismo humano, propondo medidas 

preventivas;  

 

Mostrar a importância do consumo de água de água de qualidade, alimentos 

limpos e adequados ao consumo, além do hábito de lavar as mãos;  

 

Promover a distribuição de Hipoclorito de Sódio com objetivo de melhorar a 

qualidade da água da região;  

 

Capacitar a equipe de saúde sobre o problema, contribuindo para a solução 

na comunidade atendida. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

O projeto de intervenção está baseado nos Módulos de Metodologia e 

Planejamento do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESCON). Para isso, 

buscaram-se as diretrizes propostas por Correa, Vasconcelos e Souza (2017) no 

Módulo de Iniciação à Metodologia Científica Trabalho de Conclusão de Curso 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

Para execução do Projeto de Intervenção foi utilizado o método de estimativa 

rápida, em virtude de se tratar de um método bastante eficiente e de custo baixo. Por 

meio da verificação por amostragem nas fichas de atendimentos de crianças da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Terezinha, no município de Curral de Dentro/ 

Minas Gerais, foi evidenciada a necessidade de desenvolvimento da intervenção 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

Nesse contexto, importa salientar que o planejamento estratégico situacional 

está ligado ao modo como a proposta da intervenção irá intervir na realidade. Como 

resultados, acredita-se que esta proposta poderá modificar a realidade da 

comunidade com relação a verminoses e parasitoses, por meio da adoção de 

medidas simples de higiene, utilização de hipoclorito de sódio na água utilizada para 

consumo, uso de calçados, adoção de hábitos de higiene, além da capacitação da 

própria equipe de saúde da unidade, contribuindo para o combate de verminoses e 

parasitoses.  

Além disso, foram utilizadas literaturas científicas consagradas sobre o tema, 

como livros, artigos, manuais do Ministério da Saúde (MS), além da tabulação de 

dados obtidos na própria unidade de saúde (exames laboratoriais). Como parâmetro 

de avaliação, adota-se a presença ou a ausência de parasitoses e verminoses.    

Em relação às plataformas de pesquisas selecionaram-se a Biblioteca Virtual 

em Saúde, Bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca 

Pública de Medicina Pubmed, Medline, Biblioteca Atualizada de Artigos Uptodate, 

além da  biblioteca do NESCON e documentos de órgãos públicos (ministérios, 

secretarias, etc.). Para o parâmetro relacionado aos anos de pesquisa elegeu-se 20 

anos de pesquisa, iniciando em 1999 e finalizando em 2019.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 

As doenças parasitárias intestinais são uma das infecções mais comuns em 

todo o mundo e mais prevalente em comunidades carentes nos países em 

desenvolvimento como é o caso do Brasil, e do município de Curral de Dentro, 

objeto de estudo desta proposta de intervenção (BELO et al., 2012).  

O problema atinge uma grande parte da população urbana e rural, podendo 

chegar a até 70% dos indivíduos segundo alguns casos, resultado da exposição a 

vários fatores de risco. Dentre eles, pode-se citar o manuseio inadequado de 

alimentos, água não potável, higiene inadequada, acúmulo de resíduos sólidos, 

pobreza abundante, analfabetismo, falta de uso de calçados (SANTOS et al., 2017). 

Em áreas rurais, como é o caso do Município de Curral de Dentro e 

adjacências, as verminoses e parasitoses intestinais são um dos principais 

problemas de saúde pública (QUITES et al., 2016).  

As verminoses e parasitoses atingem cerca de um sexto da população 

mundial. No Brasil, estima-se que atinja entre 2% a 36%; em alguns casos pode 

alcançar 70% dos indivíduos em idade escolar, principalmente nos municípios com 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (FERREIRA, FERREIRA, 

MONTERO, 2017). 

Outros estudos apontam que um em cada três indivíduos carrega um ou mais 

parasitas em seu intestino, números bastante significativos (BRASIL, 2010). 

Existem achados na literatura que apontam que as parasitoses estão 

intimamente relacionadas ao déficit no desenvolvimento físico/cognitivo/desnutrição. 

Neste sentido, abordagens desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família e 

Atenção Básica estão em busca de reconhecer os fatores de risco que influenciam o 

surgimento das parasitoses e verminoses intestinais. E, após tal verificação, 

promover medidas preventivas e combativas no território, verificando qual a etiologia 

do problema, se através da água, de contaminação por falta de higiene, ou outro 

meio (SANTOS et al., 2017).  

Achados do Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social (FDS) (2010) 

apresentam o entendimento que "[...] a parasitose sistemática pode causar alguma 

morbidade, mas é um risco para as comunidades em países do terceiro mundo".  

Estes mesmos autores consideram que fenômenos como a migração, a globalização 
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e a constante mobilidade da população, como viagens de turismo, trabalho, muito 

contribuem para a interação endêmica de parasitas (BRASIL, 2010). 

Acredita-se que as infecções intestinais causadas por helmintos e 

protozoários afetem cerca de 3,5 bilhões de pessoas em todo mundo, causando 

enfermidades a aproximadamente 450 milhões de pessoas, a maior parte destas em 

crianças que apresentam desnutrição, anemia, diminuição no crescimento, retardo 

cognitivo, irritabilidade, aumento de suscetibilidade a outras infecções e 

complicações agudas. Estas são algumas das morbidades decorrentes das 

verminoses/parasitoses (BRASIL, 2007).  

Os seres humanos são seres complexos. Exigem um alto consumo de água e 

alimentos diários. Nesse sentido, são cruciais a necessidade e o direito humano de 

viver em um ambiente adequado, dando prioridade à sua saúde e bem-estar, 

definindo também quais são as suas responsabilidades e obrigações quanto à 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e saúde da comunidade 

(BRASIL, 2010). 

Na perspectiva das verminoses e parasitoses, a saúde do indivíduo é 

diretamente impactada. Questões nutricionais, físicas, de desenvolvimento cognitivo, 

qualidade do sono, doenças dermatológicas, são diretamente influenciadas pela 

presença de verminoses e parasitoses no organismo humano (CAMPOS; BRIQUES, 

1998).  

Entende-se por parasita perfeito o agressor não-violento, vivendo sob as 

custas de outro ser, denominado hospedeiro, prejudicando-o o menos possível, 

fazendo com que a vida não se extingue, pois a partir da morte do hospedeiro o 

parasita também morre (BRASIL, 2007).   

O equilíbrio biológico desenvolve-se lentamente, sediando a chamada 

“premonição” premunity, ou seja, condição onde o hospedeiro carrega um parasita, 

chegando a dominar de tal forma que adota um estado latente, ou mínimo, mesmo 

disposto a exaltar sua vida como seu convidado a relaxar seus poderes defensivos 

como resultados de trauma, doenças intercorrentes ou outra causa perturbadora de 

sua saúde (BRASIL, 2010). 

O parasita se desenvolve dentro do organismo do hospedeiro pelo consumo 

de substâncias alimentares consumidas pelo hospedeiro ou hospedeiro alimentado. 

Importante mencionar que cada organismo apresenta seus vermes característicos, 

como exemplo o organismo humano apresenta comumente organismos 
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caracterizados como giardíase, ascaridíase, oxiuríase, e ancilostomíase entre outros 

(BRASIL, 2010).  

Há um ciclo que compreende as verminoses e parasitoses. Geralmente há a 

ingestão de água, de alimentos, ou invasão pela planta dos pés, unhas, e outras 

mucosas. A partir desta invasão/ingestão, o verme/parasita começa a se 

desenvolver, fazendo parte do organismo, geralmente se instalando no intestino 

grosso, mas podendo atingir outros órgãos como fígado e cérebro (CARVALHO et 

al., 2010).  

Quanto aos fatores de risco que estão ligados às verminoses e parasitoses 

apontam-se condições precárias de saúde; falta de água potável; falta de higiene 

pessoal; alimentos contaminados; mãos sujas (SANTOS et al., 2017). 

Acredita-se que uma alta prevalência de infecções por parasitoses intestinais 

seja um dos maiores indicadores da condição socioeconômica de um povo, podendo 

estar associada à diversos determinantes, como instalações sanitárias inadequadas, 

poluição fecal da água e de alimentos consumidos, fatores socioculturais, contato 

com animais, ausência de saneamento básico, além da idade do hospedeiro e do 

tipo de parasito infectante (SANTOS et al., 2017).  

É sabido que, nas últimas décadas, o Brasil evoluiu timidamente quanto às 

condições e qualidade de vida da população (saneamento básico, água tratada, 

energia elétrica). Todavia, tais mudanças não refletiram positivamente no aspecto 

das verminoses e parasitoses em muitas comunidades, como é o caso de Curral de 

Dentro/Minas Gerais. As parasitoses intestinais ainda são endêmicas em diversas 

áreas do país, constituindo um problema relevante de Saúde Pública (QUITES et al., 

2016). 

O quadro clínico das verminoses e parasitoses é muito variável, geralmente 

apresenta-se assintomático ou com apresentação de poucos sintomas. O 

hospedeiro humano pode apresentar: dor abdominal, distensão abdominal, 

flatulência, náuseas, vômitos, anorexia (perda de apetite), diarreia (às vezes com 

sangue), obstrução intestinal, geofagia (come terra, lambe parede, come tijolo devido 

à perda de ferro), muita fome. O quadro clínico varia de acordo com o agente 

causador (qual o tipo de parasitose) (BRASIL, 2010). 

O diagnóstico das verminoses e parasitoses é feito por meio da história clínica 

do paciente e exames de fezes, com preferência para três amostras. O exame 

identifica o parasita e, a partir daí, elege-se a quimioprofilaxia específica. Existem 
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alguns parasitas que causam anemia em consequência da espoliação de ferro, 

devendo-se ficar atento para este diagnóstico (CHEHTER; CABEÇA, 2003). 

Não existe muita diferença entre verminoses e parasitoses ao indivíduo 

hospedeiro. A principal distinção está no fato que as parasitoses são doenças 

causadas por organismos parasitas, que se instalam no corpo humano (ou de outro 

ser vivo) e a partir daí se desenvolve doenças. E dentre os principais parasitas estão 

a amebíase (ameba), a giardíase (giárdia), a ascaridíase (lombriga), a 

ancilostomíase (amarelão) e a enterobíase ou oxiuríase (BRASIL, 2010).  

Já as verminoses são infecções intestinais causadas por organismos 

específicos (vermes). Que se hospedam dentro do organismo do indivíduo e a partir 

daí surgem os problemas. Dentre as verminoses mais comuns estão a ascaridíase, 

(lombriga), teníase (solitária), oxiuríase, tricuríase, ancilostomíase (amarelão). Já as 

verminoses menos frequentes são a estrongiloidíase, giardíase e esquistossomose 

(BRASIL, 2010). 

As medidas de educação em saúde são cruciais para o controle das 

verminoses e parasitoses. A população na grande maioria das vezes não tem o 

devido cuidado com a água consumida, higiene com os alimentos, andam descalços 

com contato direto com a terra, e outras ações que influenciam no surgimento destas 

doenças. Justamente são tão importantes medidas de educação em saúde 

realizadas pela atenção básica, no sentido de orientar, de distribuir hipoclorito de 

sódio, orientar sobre higiene dos alimentos, uso de calçados, entre outras medidas.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Este projeto de intervenção refere-se ao problema priorizado “PREVENÇÃO E 

CONTROLE DE VERMINOSES E PARASITOSES NA COMUNIDADE DA UBS 

SANTA TEREZINHA, CURRAL DE DENTRO/MINAS GERAIS”, para o qual se 

registram uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O problema a ser eleito e ser tratado nas ações é o combate às verminoses e 

parasitoses. As verminoses e parasitoses são um grande problema, principalmente 

em comunidades que não apresentam um saneamento básico adequado (BRASIL, 

2007). 

No ano de 2019, alguns fatores foram levantados pelos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e repassados à equipe de saúde de Curral de Dentro, que podem 

indicar a origem do problema das verminoses e parasitoses na região. São eles: falta 

de saneamento básico na região e crenças da comunidade como “a água de poço 

raso” é de boa qualidade. 

Chegou-se à conclusão de que se trata de um problema prioritário na área de 

abrangência da equipe, em virtude da alta incidência de usuários com diagnóstico 

positivo para verminoses e parasitoses. Dentre todos os atendidos de janeiro até 

junho de 2019, houve aproximadamente 130 casos (dados da equipe).    

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

As verminoses e parasitoses são problemas recorrentes em comunidades que 

não apresentam um saneamento básico satisfatório. É o caso da Comunidade de 

Curral de Dentro, em Minas Gerais. Tem-se verificado alta prevalência de 

verminoses e parasitoses entre os indivíduos que adentram e buscam atendimento 

na UBS.  

O Município de Curral de Dentro possui casas com cacimbas, utilizando água 

de poço, e outros problemas que corroboram para um alto índice de verminoses 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010


29 
 

  

entre a população, como a falta de medidas básicas de higiene - lavar as mãos 

antes das refeições e depois de realizar as necessidades fisiológicas, falta de uso de 

calçados entre crianças, e até mesmo higiene precária com os alimentos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Após a realização de reunião junto à equipe, levantamento dos problemas e 

dos aspectos da comunidade, considerou-se como nós críticos para o enfrentamento 

do problema:  

1) Falta de apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para o 

enfrentamento do problema;  

2) Pouco conhecimento da população sobre o problema; 

          3) Baixa aceitação da equipe de saúde sobre a verminose enquanto problema 

de saúde. 

 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

A seguir apresenta-se o desenho das operações para enfrentamento dos nós 

críticos.  
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Quadro 5. Operações sobre o “nó crítico 1 - Falta de apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) para o enfrentamento do problema” relacionado ao 

problema “PREVENÇÃO E CONTROLE DE VERMINOSES E PARASITOSES NA 

COMUNIDADE DA UBS SANTA TEREZINHA, CURRAL DE DENTRO/MINAS 

GERAIS”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

“Equipe Verde”. 

Nó crítico 1 Falta de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde para realização das ações 

de prevenção e controle de verminoses na comunidade da UBS Santa 

Terezinha, Curral de Dentro/Minas Gerais 

Operação  Projeto de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde para a realização das 

ações de combate às verminoses e parasitoses; 

Projeto  Apoio às ações de combate às verminoses e parasitoses;  

Resultados 

esperados 

Apoio da Secretaria Municipal de Saúde para a realização das ações de 

combate a verminoses e parasitoses; 

Produtos 

esperados 

Projeto de combate às verminoses e parasitoses implementado 

Recursos 

necessários 

Político: apoio da Secretaria Municipal de Saúde para a realização das ações 

de combate às verminoses e parasitoses;  

Financeiro: disponibilização dos recursos;  

Estrutural: não se aplica;  

Cognitivo: não se aplica.  

Recursos críticos Político: conseguir apoio da Secretaria Municipal de Saúde para a realização 

das ações de combate às verminoses e parasitoses;  

Financeiro: disponibilização dos recursos; 

Controle dos 
recursos críticos 

Médica (motivação existente favorável) 

Ações estratégicas Elaborar projeto de ação para ser apresentado à Secretaria Municipal de 
Saúde para apresentação da proposta; 

Prazo 60 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, Enfermeira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Realização de reuniões junto à SMS para apresentação e acompanhamento 
das decisões 
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Quadro 6. Operações sobre o “nó crítico 2 - Pouco conhecimento da população 

sobre o problema” relacionado ao problema “PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

VERMINOSES E PARASITOSES NA COMUNIDADE DA UBS SANTA 

TEREZINHA, CURRAL DE DENTRO/MINAS GERAIS”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família “Equipe Verde”. 

Nó crítico 2 Pouco conhecimento da população sobre o problema; 

Operação Elaboração de ações de educação em saúde para a população sobre as 

medidas de combate às verminoses e parasitoses. 

Projeto Conhecer para fazer 

Resultados 

esperados 

Diminuição da prevalência de verminoses e parasitoses na comunidade 

Produtos 

esperados 

Adesão da população às medidas e orientações 

Recursos 

necessários 

Político: apoio/adesão da população às ações educativas em saúde;  

Financeiro: recursos para elaboração de material educativo – folders, 

cartilhas, recursos áudio visuais 

Estrutural: elaboração de material educativo – folders, cartilhas, recursos 

áudio visuais 

Cognitivo: conscientização da população sobre o problema. 

Recursos críticos Político: apoio/adesão da população ao projeto;  

Estrutural: elaboração de material educativo – folders, cartilhas, recursos 

áudio visuais 

 

Controle dos 
recursos críticos 

Médica e Enfermeira (motivação favorável)  

Ações estratégicas Divulgação e convite para a participação nas ações 

Prazo 60 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, Enfermeira, ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reuniões quinzenais para avaliação do progresso e da adesão da população 
às ações educativas  
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Quadro 7. Operações sobre o “nó crítico 3 - Baixa aceitação da equipe de 

saúde sobre as verminoses e parasitoses enquanto problema de saúde” 

relacionado ao problema “PREVENÇÃO E CONTROLE DE VERMINOSES E 

PARASITOSES NA COMUNIDADE DA UBS SANTA TEREZINHA, CURRAL DE 

DENTRO/MINAS GERAIS”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família “Equipe Verde”. 

Nó crítico 3 Baixa aceitação da equipe de saúde sobre a verminose enquanto problema 

de saúde 

Operação  Aceitação e apoio da equipe de saúde para o enfrentamento do problema 

Projeto Aprender para cuidar 

Resultados 

esperados 

Equipe motivada e capacitada para executar as ações 

Produtos 

esperados 

Atenção à saúde adequada para o combate às verminoses 

Recursos 

necessários 

Político: conscientização da equipe de saúde na execução das ações de 

combate a parasitoses e verminoses; 

Financeiro: recursos para a confecção dos materiais educativos; 

Estrutural: sala para reuniões; 

Cognitivo: entendimento das ações e funções de cada integrante da equipe de 

saúde no projeto; 

Recursos críticos Político; conscientização da equipe de saúde na execução das ações de 

combate a parasitoses e verminoses; 

Cognitivo: o entendimento das ações e funções de cada integrante da equipe 

de saúde no projeto; 

Controle dos 
recursos críticos 

Médica e Enfermeira (motivação existente favorável) 

Ações estratégicas Vídeos, fotos, conceitos, palestras, rodas de conversa, orientações sobre o 
combate a verminoses e parasitoses 

Prazo 60 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, Enfermeira, ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Realização de reuniões semanais para avaliação e implementação do projeto   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Depois de apresentar estas inúmeras considerações sobre as verminoses e 

parasitoses no território da Unidade de Saúde UBS Santa Terezinha, município de 

Curral de Dentro pode-se concluir que a proposta é necessária e justificável,tanto 

sob a perspectiva dos determinantes sociais como em relação às vantagens que a 

comunidade/território e equipe de saúde obterão a partir da implantação da 

proposta. É constante, na Unidade de Saúde, indivíduos quando submetidos a 

exames de fezes apresentarem na proporção de um para três positivos para os mais 

distintos microorganismos com destaque para a amebíase (ameba), a giardíase 

(giárdia), a ascaridíase (lombriga), a ancilostomíase (amarelão) e a enterobíase ou 

oxiuríase. 

Tais ações envolvem educação permanente com a equipe de saúde, 

educação em saúde com membros do território, além do engajamento com a 

Secretaria Municipal de Saúde buscando apoio para execução das ações.  

Se a proposta realmente for implementada conforme o projeto, a equipe de 

saúde será beneficiada e os usuários também, visto que os parasitas e vermes 

quando implantados podem provocar vários prejuízos ao indivíduo como baixo 

desenvolvimento, déficit cognitivo, de crescimento, doenças de pele, entre outras 

complicações.   
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