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RESUMO 

 

O Parasitismo intestinal é uma das doenças transmissíveis de maior prevalência no 
mundo inteiro, representando um grande desafio para a saúde pública. Constitui o 
principal motivo de consulta nos serviços de saúde da atenção primária também na 
área de abrangência do Programa Saúde da Família Aclimação, no município 
Passos, Minas Gerais.  Entretanto, essa doença é possível de ser controlada 
modificando o estilo de vida e combatendo os fatores de risco não apenas com o 
uso de medicações. O objetivo deste trabalho foi elaborar um projeto de intervenção 
para diminuir a incidência de parasitose intestinal na área de abrangência da equipe 
de saúde do Programa Saúde da Família Aclimação. Elaborado plano de ação com 
base em encontros visando à educação em saúde para a modificação do estilo de 
vida e controle dos fatores de riscos para a prevenção e tratamento dos com 
parasitose. A orientação da pessoa com parasitismo intestinal constitui uma 
ferramenta útil para uma promoção de saúde personalizada, dispondo-se melhorar a 
adesão ao regime terapêutico e uma melhor qualidade de vida. Espera-se que os 
pacientes do projeto alcancem um maior conhecimento sobre sua doença, fatores de 
risco e como enfrentá-los e consequentemente possam evitar, dentro do possível, as 
complicações derivadas da doença. 

 
Palavras-chave: Enteropatias Parasitárias; Atenção Primária à Saúde; Estratégia 
Saúde da Família. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
Intestinal parasitism is one of the most prevalent communicable diseases worldwide, 
posing a major challenge to public health. It is the main reason for consultation in 
primary health care services also in the scope of the Family Health Program 
Aclimação, in the city of Passos, Minas Gerais. However, this disease is possible to 
be controlled by modifying lifestyle and combating risk factors not only with the use of 
medications. The objective of this work was to elaborate an intervention project to 
reduce the incidence of intestinal parasitosis in the area covered by the Family 
Health Program Aclimação health team. Elaborated action plan based on meetings 
aimed at health education for the modification of lifestyle and control of risk factors for 
the prevention and treatment of those with parasitosis. The orientation of the person 
with intestinal parasitism constitutes a useful tool for a personalized health promotion, 
aiming to improve adherence to the therapeutic regime and a better quality of life. 
Project patients are expected to gain greater knowledge about their disease, risk 
factors and how to cope with them and, as far as possible, avoid complications 
arising from the disease. 
 

Key words: Parasitary Enteropathies; Primary Health Care; Family Health Strategy. 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO                                                                                                       9 

1.1 Breves informações sobre o município de Passos ...................................... 9 

1.2 O sistema municipal de saúde ..................................................................... 10 

1.3 A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população ................. 11 

2 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 13 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 15 

3.1 Objetivo geral ................................................................................................. 15 

3.2 Objetivos específicos .................................................................................... 15 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 16 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 17 

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO .......................................................................... 24 

6.1 Priorização dos problemas ........................................................................... 24 

6.2 Descrição do problema selecionado............................................................ 25 

6.3 Explicação do problema selecionado .......................................................... 25 

6.3 Seleção dos nós críticos ............................................................................... 26 

6.4 Desenho das operações ................................................................................ 26 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 31 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 32 

 

  

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Passos 

 
Passos é um município brasileiro localizado no interior do estado de Minas 

Gerais, na Mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas. Com uma população de 111 

651 habitantes em julho de 2013, distribuídos em uma área total de 1.339 km², é o 

quarto município mais populoso de sua mesorregião e o 26º do estado. Situa-se a 

745 metros acima do nível do mar e possui clima Tropical de Altitude (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PASSOS, 2017). 

Por volta de 1780, tendo morrido o pai, o jovem Padre José de Freitas e Silva 

fixou-se em Jacuí e implantou a Fazenda Bonsucesso, ao pé do morro de São 

Francisco, onde instalou a mãe viúva e outros familiares. Dona Faustina Maria das 

Neves, daí para frente, dirigiu os destinos da fazenda, de cuja colônia, junto às 

faisqueiras do Bonsucesso, se originou a cidade de Passos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PASSOS, 2017). 

À primeira e diminuta capelinha de Santo Antônio (edificada pelos paulistas) 

seguiu-se outra, na atual praça da Matriz, maior e em condições de ser curada, com 

a invocação do Senhor dos Passos (edificada pelos mineiros). Prevaleceu a 

segunda, sendo modificado o traçado urbano anterior (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PASSOS, 2017). 

A formação de Passos inicia-se em meados do século XVIII, com as primeiras 

fazendas sendo implantadas entre 1780 e 1830, sendo que a Vila propriamente dita, 

inicia-se em 1848, sendo elevada à categoria de cidade no ano de 1858. O 

aniversário da cidade é comemorado no dia 14 de maio, portanto, possui hoje 158 

anos (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, 2017). 

Historicamente aponta-se que as origens dos primeiros habitantes de 

Aclimações, bairro de Passos, foram de descendentes da Bahia e de outros Estados 

nordestinos que teriam fugido da devastadora seca da última década do século XIX, 

a qual, também assolou o norte e nordeste mineiro (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PASSOS, 2017). 

O Município é rico em recursos hídricos, estando situado na bacia de Rio 

Grande, Rio São João, Ribeirão Conquista e Ribeirão Bocaina, maior manancial de 
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abastecimento de água à população de Passos (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PASSOS, 2017). 

A cidade se destaca como polo regional, possuindo uma economia baseada 

principalmente na agropecuária e no agronegócio, em pequenas indústrias de 

confecções e móveis, além de um forte setor de serviços. Nos transportes, a cidade 

é servida principalmente pelas rodovias MG-050 e pela BR-146. Agricultura familiar, 

sobrevivendo da lavoura do café, feijão, milho, mandioca e da criação de pequenos 

animais da espécie bovina e suína e outros trabalham a dia de serviço 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, 2017). 

As principais causas de morte no município estão relacionadas com as 

consequências do alcoolismo, esquistossomose, além das doenças 

cardiovasculares. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

As referências para atendimento como atenção secundária são de Passos e 

com Unidades de Pronto Atendimento que atendem como suporte ao município com 

internações, cirurgias e exames de raios-X. O município é amparado por um 

consórcio intermunicipal de saúde com sede na cidade que trabalha em rede 

contando com centros de média e alta complexidade em Belo Horizonte. 

Ainda se conta com laboratórios terceirizados para coleta de amostras para a 

realização dos exames de patologia clínica; farmácias básicas (programa Farmácia 

de Minas) com medicamentos grátis, adquiridos pelo programa farmácia básica e 

complementado pela prefeitura e oferecidos aos pacientes que necessitam.  

Passos, na área da saúde, é uma cidade com recursos para o tratamento de 

várias doenças contando com quatro hospitais: o Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Passos, no qual se localizam centros de referência para a realização 

de hemodiálises e atendimentos para doenças cardíacas; o Hospital São José 

(Unimed); o Hospital Regional do Câncer de Passos e o Hospital Otto Krakawuer. 

A Atenção Primária conta com 19 Programas de Saúde da Família (PSF) e 

nove Ambulatórios que trabalham articulados com o sistema de saúde do município 

e realizam os atendimentos clínicos para a população e referenciam 

encaminhamentos para o centro de regulação situado na instituição São Lucas, 
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onde ficam profissionais que programam as diferentes consultas tendo em conta as 

prioridades. 

Adicionalmente ainda se verificam os programas: SIS pré-natal, SIS colo 

preventivo, SIS mama, E-SUS, Bolsa de família, Núcleo de Apoio a Saúde de 

Família (NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) e Núcleo de Apoio a Estomatoterapia (NAE). 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população 

 

O PSF “Aclimação” conta com uma recepção, uma sala de espera, um 

consultório médico, uma sala de triagem, uma sala de curativo e uma sala de 

observação. A equipe é composta por seis 6 agentes de saúde, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e um médico. A equipe tem suporte do Núcleo de Apoio de 

Saúde de Família que é integrado pela nutricionista, assistente social, farmacêutica, 

fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicólogo. 

Na agenda de trabalho na unidade PSF Aclimação encontra-se atendimento a 

todos os pacientes que procuram atenção médica por demanda espontânea de 07 

às 11 horas e de 13 às 17 horas. A equipe prioriza os casos agudos ou de urgência 

conforme as necessidades e os pacientes ficam em observação. Os pacientes que 

estão descompensados ou com alguma patologia aguda são atendidos com 

urgência e depois recebem encaminhamento para nova consulta com marcação de 

retorno. Cada paciente com tratamento contínuo tem receita dispensada a cada mês 

na farmácia popular com entrega dos medicamentos. No período da tarde a 

atendimento médico e de enfermagem das consultas agendadas e de demanda 

espontânea. A PSF tem grupos operativos de hipertensos e diabéticos durante a 

manhã com a realização de exercícios, caminhadas e palestras sobre controle e 

prevenção das doenças crônicas. 

As consultas com especialistas, cirurgias e exames complementares são 

agendadas na Secretária de Saúde sendo garantido o transporte e alimentação para 

os pacientes e motoristas. 

Abaixo encontram-se dados demográficos referentes a população do PSF 

Aclimação. Verifica-se que a faixa etária predominante é de 20 a 39 anos e o sexo 

masculino. 
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Quadro1: Distribuição da população por idade e sexo da área adscrita do PSF 

Aclimação, 2017 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0-1 ano 10 9 19 

1-4 anos 67 68 135 

5-14 anos 151 171 322 

15-19 anos 102 11 213 

20-39 anos 328 397 725 

40-49 anos 149 214 363 

50-59 anos 146 192 338 

>60 anos 294 230 524 

total 1247 1292 2539 
Fonte: SIAB, 2017 

 

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

 

Para identificar os principais problemas de saúde da área de abrangência do 

PSF Aclimações foi utilizado o método de estimativa rápida que permite obter 

informações sobre as causas e consequências do problema. Para tal foi analisado 

os fatores socioeconómicos, biológicos, sanitários e ambientais que influenciam a 

saúde da população a fim de investigar os potenciais e as barreiras para melhora 

comunitária. Também se buscou informações sobre cobertura, acesso e 

aceitabilidade dos serviços (saúde, ambientais e sociais) e informações sobre 

políticas de saúde permitindo avaliar se os governantes estão comprometidos com a 

atenção a saúde. Para seleção dos problemas foram analisado a importância dos 

mesmos, sua urgência e a própria capacidade para enfrentá-los. Assim, foram 

identificados como problemas do PSF Aclimações: alta incidência de parasitose 

intestinal e enfermidade diarreica aguda, alta incidência de infeciones respiratórias 

agudas, alta prevalência e incidência de pacientes com hipertensão arterial, gravidez 

na adolescência, alcoolismo e uso abusivo de outras drogas, transtornos mentais e 

comportamentais, acidentes e desemprego. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha dessa temática justifica-se devido a que a doença parasitária é uma 

doença vista atualmente como um problema de Saúde Pública e que se não for 

detectada e acompanhada da melhor forma pode gerar sequelas irreversíveis para o 

paciente. A doença parasitária vem aumentando sua importância pela crescente 

prevalência e habitualmente está associada baixo nível econômico e intelectual, 

portanto é um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção 

Primaria, ou seja, evidências demostram que o bom manejo deste problema ainda 

na Atenção Básica evita hospitalizações e morte por complicações (ALFRADIQUE, 

2009). 

O presente trabalho justifica-se pela elevada importância que tem a 

parasitose intestinal em nossa área de saúde ao constituir como problema de saúde 

por sua magnitude, risco e dificuldades em seu controle, sendo a primeira causa de 

morbidade de enfermidades transmissíveis na comunidade. Ainda se identifica um 

deficiente controle e prevenção das parasitoses, apesar das ações desenvolvidas 

pela equipe de saúde as quais não tem sido eficaz, podendo-se demostrar pelo 

aumento das consultas por parasitose ou diarreia, reincidência de casos, condições 

higiênicas deficientes com sua repercussão na saúde individual, familiar e 

comunitária.  

A importância do acompanhamento dos pacientes com parasitose se deve à 

necessidade de impedir o surgimento de complicações decorrentes dessa patologia. 

Medidas como mudanças em hábitos alimentares e higiene do ambiente familiar e 

uso de medicações pode-se evitar que pessoas fisicamente ativas, em idade 

produtiva, fiquem impossibilitados de levarem uma vida sem impedimentos, tanto na 

área profissional, como no seu dia a dia, devido as sequelas produzidas pela 

doença.  

A equipe de saúde escolheu a incidência da parasitose como principal 

problema pelo seu impacto negativo na comunidade, pois como um problema de 

saúde pública está relacionado à saúde da população e sua qualidade de vida, 

tendo repercussão tanto em nível biológico quanto no aspecto psicossocial dos 

pacientes.  
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Reconhecendo a importância de que a detecção precoce dos fatores de risco 

para a doença possa minimizar ou reduzir a oportunidade de exposição das pessoas 

a esses fatores, torna-se crucial a realização de um levantamento do perfil dos 

usuários, o desenvolvimento junto com a equipe de estratégias para aumentar a 

adesão e a frequência do público alvo e aumentar a adesão dos usuários ao 

tratamento farmacológico e não farmacológico. Neste sentido, o projeto de 

intervenção pretende identificar a incidência da parasitose na população da área de 

abrangência do PSF Aclimações visando propor ações de prevenção, promoção, 

monitoramento e avaliação das ações planejadas com o objetivo de reduzir esta 

problemática de saúde da população. Acredita-se que o trabalho pode contribuir 

para um redimensionamento do serviço na unidade de saúde, bem como contribuir 

com políticas públicas para promoção de atitudes de prevenção de doenças.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto de intervenção para diminuir a incidência de parasitose 

intestinal na área de abrangência do PSF Aclimação no município Passos, Minas 

Gerais 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar a faixa etária mais frequentemente acometida pela parasitose 

intestinal; 

 Identificar as complicações mais frequentes encontradas entre a população 

com parasitose intestinal; 

 Desenvolver ações de educação em saúde permanente para reduzir a     

incidência de parasitose intestinal; 

 Incrementar a capacitação da equipe de saúde para o desenvolvimento de 

estratégias de promoção de saúde. 
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3 METODOLOGIA  

 

O projeto de TCC foi baseado no estudo da disciplina de Planejamento e 

avaliação das ações em saúde que permitiu a construção do diagnóstico situacional 

em saúde. A disciplina visava o levantamento dos problemas de maior ocorrência na 

área de abrangência do PSF Aclimação de Passos e em seguida a elaboração de 

um plano de ação visando redução do problema. 

O método utilizado foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES) que 

apresenta como primeiro passo a definição do problema (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). Entre os problemas identificados foi eleito pela equipe a alta 

incidência de parasitose intestinal. 

Para o desenvolvimento da proposta de intervenção foi realizado pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos, livro e textos indexados sobre o tema. As bases 

de dados informatizadas e consultadas foram a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

assim como as bases de dados da Biblioteca Virtual da Universidade Federal de 

Minas Gerais e SciELO. Os textos e artigos foram selecionados conforme sua 

relevância e aplicabilidade. Para a consulta foram utilizados os seguintes descritores 

de assuntos: enteropatias parasitárias, atenção primária à saúde e estratégia saúde 

da família.  

Após a pesquisa bibliográfica foi elaborado um plano de intervenção visando 

atuar no problema elencado. Para a elaboração do plano de intervenção foi utilizado 

o Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) inserido no Módulo de 

Planejamento e avaliação em ações de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As parasitoses representam problema de saúde pública no Brasil, devido à 

carência de saneamento básico associada à ausência de medidas pessoais e 

sociais de higiene (CASTRO et al., 2004). São infecções causadas, na maioria das 

vezes, por protozoários como Giardia lamblia e Entamoeba histolytica, platelmintos 

como Taenia solium, Taenia saginata e Hymenolepis nana e nematódeos como 

Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Ascaris 

lumbricoides, Ancylostoma duodenale e Necator americanus (TOSCANI et al., 2007). 

Esses agentes etiológicos apresentam ciclos evolutivos que contam com 

períodos de vida parasitária em humanos, períodos de vida livre, no ambiente, e 

períodos de vida parasitária em outros animais (TOSCANI et al., 2007). O ciclo 

evolutivo, a patogenia e as manifestações clínicas das parasitoses intestinais podem 

ser revisadas no quadro abaixo (Quadro 1) (ALVES; SANTOS FILHO, 2005):  

 

Quadro 1. Quadro sinóptico das parasitoses intestinas.  

 

Parasitas Ciclo evolutivo Patogenia Clínica 

 

Ascaris 

lumbricoides 

Eliminação dos ovos 

nas fezes com ingestão 

pelo novo hospedeiro; 

apresenta ciclo 

pulmonar obrigatório 

Ação espoliadora do 

intestino delgado, 

prejudicando digestão e 

absorçao de nutrientes; 

enteropatia exsudativa 

perdedora de proteínas 

Distúrbios 

gastrointestinais 

(GI); quadros 

obsttutivo síndrome 

de Loëffler 

 

Strongyloides 

 

stercoralis 

 

Eliminação de larvas 

nas fezes com 

penetração ativa pela 

pele do novo 

hospedeiro; ciclo 

pulmonar obrigatório; 

pode ocorrer auto-

reinfestação endógena 

Ação initativa e 

inflamatória do intestino 

delgado, levando a 

enteropatia exsudativa 

perdedora de proteínas, 

apresenta também ação 

espoliadora 

Distúrbios GI; dor 

epigástrica em 

cólicas ou 

queimação; 

dermatite 

pruriginosa da 

penetração das 

larvas;síndrome de 

Loèffler 

 Eliminação dos ovos 

nas fezes, que se 

Ação espoliadora por  

microssangramentos no 

Distúrbios GI; 

anemia; 
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Ancylostoma 

duodenale/ 

Necator 

americanus 

 

transformam em larvas, 

com penetração ativa 

pela pele e ciclo 

pulmonar obrigatório 

intestino delgado; 

apresenta também graus 

variáveis de enteropatia 

exsudativa perdedora de 

proteínas 

hipoalbuminemia; 

dermatite 

pruriginosa no local 

da penetraçäo das 

larvas; síndrome de 

Loëffler 

 

 

Shistosoma 

mansoni 

 

Eliminação de ovos nas 

fezes, liberação dos 

miracídios, que 

infestam caramujos do 

gênero 

Planorbidae; após 4 a 6 

semanas os caramujos 

eliminam cercárias que 

penetram ativamente 

pela pele do novo 

hospedeiro, fazendo 

ciclo 

pulmonar obrigatório 

 

O verme adulto se 

localiza, 

preferencialmente, na 

veia mesentérica inferior; 

a ovopostura provoca 

reaçãoes 

granulomatosas no 

fígado, baço, pulmões e 

intestinos 

 

 

Forma aguda: 

quadro inespecífico 

de febre, dor 

abdominal e 

anorexia; forma 

crônica clássica; 

distúrbio 

GI,inapetência, 

emagrecimento e 

hepatoesplenomegal

ia 

 

 

 

Enterobius 

vermicularis 

 

Eliminação dos ovos 

nas fezes 

com ingestão pelo novo 

hospedeiro; no 

estômago os ovos 

eclodem em larvas que 

migram para a regiäo 

cecal, transformando-

se no verme adulto 

 

Reação inflamatória 

discreta da região cecal 

 

Prurido anal 

predominantemente 

noturno; distúrbios 

do sono; dermatite 

perianal e perineal; 

vulvovaginites nas 

meninas 

 

 

Trichuris 

 

Trichiura 

 

Eliminação dos ovos 

nas fezes com ingestão 

pelo novo hospedeiro; 

no intestino delgado os 

ovos eclodem em 

larvas que migram para 

o ceco e cólon 

ascendente, 

transformando-se no 

verme adulto 

 

Reação inflamatória do 

ceco e cólon ascendente 

e necrose por liquefação 

da mucosa intestinal 

 

Maior parte dos 

casos assintomática; 

pode evoluir com 

anorexia, perda de 

peso e prolapso 

retal 

 

 

Taenia solium 

 

e saginata 

Os anéis do verme 

adulto (proglotes) são 

eliminados nas fezes 

ou fora das 

evacuações; contam 

 

Parece não haver 

alterações patológicas 

significativas na mucosa 

do intestino delgado na 

 

Maior parte dos 

casos assintomática; 

pode evoluir com 

distúrbios 



19 
 

 ovos que se podem 

manter viáveis até 1 

ano no solo; 

hospedeiros 

intermediários (boi e 

porco) ou o próprio 

homem podem ingerir 

os ovos, levando à 

cisticercose; 

a ingestão de carne de 

porco 

malcozida, contendo 

cisticercos, desenvolve 

a teníase no homem 

maioria dos casos 

 

 

gastrointestinais 

(GI), anorexia ou 

bulimia 

 

Hymenolepis 

nana 

 

Eliminação de ovos nas 

fezes com ingestão 

pelo novo hospedeiro; 

os ovos se 

transformam em larvas 

e, em 

seguida, em vermes 

adultos 

 

Discreta ação 

inflamatória e pequenas 

ulcerações da mucosa 

do intestino delgado 

 

Maior parte dos 

casos assintomática; 

pode evoluir com 

distúrbios GI 

Giardia 

Lamblia 

 

Eliminação dos cistos 

nas fezes com ingestão 

pelo novo hospedeiro; 

os cistos permanecem 

no solo ou na água, 

mesmo em água 

clorada de piscinas 

públicas, por mais de 

três meses 

 

Promove a 

desconjugação de sais 

biliares no intestino, 

causando má absorção 

de açúcares, gorduras e 

vitaminas lipossolúve; o 

protozoário adulto se 

localiza nas porções 

mais altas do intestino 

delgado 

 

Maior parte dos 

casos assintomática; 

pode evoluir com 

distúrbios GI e 

quadro clínico 

semelhante à 

síndrome do cólon 

irritável 

 

 

Entamoeba 

hystolitica 

 

Eliminação dos cistos 

pelas fezes, com 

ingestão pelo novo 

hospedeiro  

mucossanguinolenta, 

cólicas 

abdominais e tenesmo 

 

 

Reação inflamatória 

intensa e ulceração da 

mucosa do intestino 

grosso 

 

Maior parte dos 

casos assintomática; 

pode evoluir com 

diarreia 

 

Fonte: (ALVES; SANTOS FILHO, 2005). 
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A prevalência de parasitoses é alta em locais nos quais as condições de vida 

e de saneamento básico são precárias ou inexistentes. Sabe-se que falta de higiene 

pessoal e de cuidados na preparação dos alimentos facilita a infecção e predispõe a 

reinfecção em áreas endêmicas (ANDRADE et al., 2010). 

As parasitoses intestinais representam um problema de saúde pública no 

Brasil. Em 1950, foi realizado no país o primeiro inquérito coproscópico com o 

objetivo de se avaliar a prevalência da esquistossomose em escolares de sete a 14 

anos de idade em 11 Estados brasileiros (PELLON; TEIXEIRA, 1950). Em 1053, foi 

realizado um inquérito escolar em cinco Estados brasileiros considerados não 

endêmicos para a esquistossomose (PR, SC, GO e MT) (PELLON; TEIXEIRA, 

1953). No ano de 1988 foi realizado um levantamento multicêntrico de parasitoses, 

em 10 Estados brasileiros, de escolares de sete a 14 anos (CARVALHO, 2002). 

Apesar desses estudos (1950 e 1988) utilizarem técnicas diferentes, pode-se notar 

uma nítida diminuição da prevalência de helmintíases intestinais (ANDRADE et al., 

2010). 

Estudo epidemiológico realizado na Comunidade do Amorim - Parque 

Oswaldo Cruz, localizada no Complexo de Favelas de Manguinhos (RJ) registra,  

 

[...] em relação às condições socioeconômicas, os moradores cadastrados, 
em sua maioria, apresentavam escolaridade com ensino médio completo, 
renda mensal de 2 a 4 salários mínimos e cerca de 90% afirmavam possuir 
água canalizada em seus domicílios. A prevalência das parasitoses 
intestinais foi de 19,9%. Os parasitos mais frequentes foram os protozoários 
Endolimax nana e Entamoeba coli. Giardia lamblia apresentou prevalência 
de 1,8%. Entre os helmintos, Enterobius vermicularis foi o mais 
frequente.Devido às condições ambientais e a falta da fiscalização do 
provimento de políticas públicas em saneamento, na localidade, há a 
necessidade de padronização de metodologia a ser utilizada no SUS, para o 
controle da transmissão em áreas vulneráveis tais como Manguinhos 

(ESPINDOLA, 2014, p. vii). 
 

O estudo de prevalência das parasitoses intestinais em crianças, de zero a 

seis anos de idade, das Creches municipais do interior de Goiás, mostra que a 

“incidência dessas parasitoses foi de 29,6%, sendo os parasitos mais frequentes: 

Ascaris lumbricoides (14,8%), Giardia lamblia (11,1%), Endolimax nana (1,8%) e 

Entamoeba coli (1,8%)” (SILVA et al., 2015, p. 1). 

Estudo epidemiológico sobre o perfil parasitário de uma comunidade assistida 

pela Estratégia de Saúde da Família no interior de Sergipe (SE) aponta que um 

quarto dos pacientes possuíam pelo menos uma enteroparasitosen sendo que a 
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infestação por Entamoeba histolytica, Giardia lamblia e Ascaris lumbricoides foram 

as mais frequentes. Dos indivíduos parasitados a maioria era do sexo feminino, na 

faixa etária de 20-60 anos; entre os homens, a infestação foi mais frequente nas 

crianças e nos adolescentes; dentre as gestantes, a maior ocorrência foi de 

Entamoeba histolytica (INAGAKI et al., 2015). 

As helmintíases e as protozooses são doenças de manifestação espectral, 

variando desde casos assintomáticos a leves. Assim, nas parasitoses intestinais 

encontram-se sintomas inespecíficos (por ex.: anorexia, irritabilidade, distúrbios do 

sono, náuseas, vômitos ocasionais, dor abdominal e diarreia). Nos quadros graves 

os pacientes com maior carga parasitária, imunodeprimidos e desnutridos podem 

aparecer ou agravar a desnutrição devido lesão de mucosa (Giardia intestinalis, 

Necator americanus, Strongyloides stercoralis, coccídios), alteração do metabolismo 

de sais biliares (Giardia intestinalis), competição alimentar (Ascaris lumbricoides), 

exsudação intestinal (Giardia intestinalis, Strongyloides stercoralis, Necator 

americanus, Trichuris trichiura), favorecimento de proliferação bacteriana 

(Entamoeba histolytica) e hemorragias (Necator americanus, Trichuris trichiura) 

(ANDRADE et al., 2010). 

As parasitoses intestinais são endêmicas em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, afetando desproporcionalmente populações desfavorecidas social 

e economicamente. Sabe-se que indivíduos que vivem em condições precárias de 

saneamento básico, de abastecimento de água, de habitação e da falta de hábitos 

de higiene pessoal e coletiva, são os mais propensos à aquisição de 

enteroparasitoses (ANDRADE et al., 2010). 

 

Portanto, há necessidade de formulação e aplicação de medidas políticas 
intersetoriais que garantam o acesso universal aos serviços de saúde e a 
promoção de projetos de educação sanitária e ambiental. Acrescenta-se a 
isso a padronização de procedimentos terapêuticos com a eleição de 
quimioterápicos de fácil administração e, sobretudo, de baixo risco e de 
baixo custo para o doente (ANDRADE et al., 2010, p. 238).  
 

Como afirmado anteriormente as enteroparasitoses constituem um importante 

problema de saúde pública, contribuindo para as taxas de morbimortalidade devido a 

doenças infecto-parasitárias em todo o mundo. Nesta direção, diante da importância 

da prevenção das parasitoses intestinais foi realizado estudo com 72 indivíduos 

adultos com o objetivo de se conhecerem as percepções, conhecimento e atitudes 

de uma população sobre o tema (BUSATO et al., 2015). 
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Encontrou-se que a 

 

[...] medida de prevenção mais utilizada foi higiene pessoal (77,7%), e 
66,6% dos respondentes concordaram que os vermes contaminam o meio-
ambiente. Os sintomas mais citados foram dor de barriga e coceira e 72,2% 
mencionaram que procuram um médico quando suspeitam de contaminação 
(BUSATO et al., 2015, p. 1). 
 

Estudo realizado com 160 alunos do ensino médio de cursos técnicos de uma 

escola do interior de Goiás sobre as percepções e o conhecimento de adolescentes 

sobre as principais parasitoses intestinais que acometem este período de 

desenvolvimento humano (ascaridíase, giardíase e tricuríase) mostra que, em geral, 

os adolescentes desconhecem ou conhecem muito pouco sobre as parasitoses 

investigadas. Os estudantes mostraram pouquíssimo conhecimento sobre as 

parasitoses desde sua transmissão até como se prevenir.  Relataram, ainda, que 

aprendem um pouco acerca desse conteúdo a partir das aulas de professores além 

de casos ocorridos em pessoas da família, parentes ou amigos que são comentados 

por todos. Assim, verifica-se a necessidade do desenvolvimento de ações 

educativas entre os estudantes que os convoquem a sentir importância do 

conhecimento para promoção da saúde (CARVALHO; MALAFAIA, 2016). 

Intervenção educativa realizada com moradores de um bairro da periferia do 

município do interior do Ceará em parceria com a estratégia de Saúde da Família 

apontou  que a população se mostrou sensibilizada com as ações desenvolvidas, 

além de se alcançar os objetivos propostos uma vez que as ações foram  realizadas 

numa relação sujeito-sujeito, de forma horizontalizada  para que as pessoas se 

sentissem fortalecidas e compreendendo as questões  abordadas (BARBOSA et al., 

2009). 

As parasitoses intestinais como problema de saúde pública fortalecem a 

“convicção acerca da importância da prevenção primária através da melhoria das 

condições socioeconômicas; maior engajamento dos profissionais da área; execução 

de projetos de educação e promoção em saúde”. Nesta direção torna-se importante 

intervenções, como palestra educativa com pais/responsáveis de crianças 

objetivando informar os resultados dos exames e discutir sobre as enteropasitoses, 

para compreender a importância de hábitos alimentares e de higiene saudáveis 

(SILVA et al., 2015, p. 1).  
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Particularmente a saúde das crianças até 5 anos de idade pode ser 

influenciada por fatores como a qualidade do ambiente e a escolaridade materna 

sendo comum as mães usarem medicamentos por conta própria para tratar 

parasitoses intestinais dos filhos, mostrando a necessidade de práticas educativas e 

preventivas. Nesta direção estudo com 40 mães cadastradas na Unidade Saúde 

Família (USF), de Recife (PE), que tinham filhos de 0 a 5 anos, sobre suas ações 

mães acerca da prevenção das parasitoses intestinais na infância mostra que com 

relação às práticas de higiene, apenas 15% têm o hábito de lavar as mãos antes das 

refeições e 37,5% costumam andar descalças. A maioria das mães administra 

medicação para parasitoses intestinais por conta própria para seus filhos (65%). 

Ressalta-se que o enfoque preventivo é precário sendo importante atividades 

preventivas e educativas, com palestras e ações lúdicas na USF, nas escolas e 

creches, estimulando hábitos de higiene e orientando quanto à utilização de 

medicamentos, facilitaria a prevenção de doenças e a promoção da saúde das 

crianças (KRAUSE et al., 2014). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Priorização dos problemas  

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “número elevado de 

pacientes que não aderem às medidas não farmacológicas de controle de doenças 

crônicas não transmissíveis”, para o qual se registra a seleção de seus nós críticos, 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). 

O plano de ação é um instrumento que permite elaborar estratégias para 

redução ou solução do problema enfrentado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). A 

organização de um plano de ação tem fundamental importância no âmbito da saúde, 

pois quando bem elaborado valoriza a visão multiprofissional da equipe e o 

planejamento dá lugar ao improviso. Dessa forma, as ações têm maiores chances de 

atingirem os problemas existentes e de forma mais acertada, obtendo com mais 

facilidade o sucesso. Abaixo encontra-se a classificação de prioridade para os 

problemas identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 

dos Dias, Unidade Básica de Saúde ESF Aclimação, município de Passos, estado 

de Minas Gerais (Quadro 2): 

 

Quadro 2: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de Saúde PSF Aclimação, 

Passos (MG). 

Problemas Importância Urgência Capacidade de 

enfrentamento 

Seleção/ 

Priorização 

Alta incidência de parasitose Alta 7 Parcial 1 
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intestinal e diarreia 

Alta incidência de infeções 

respiratórias agudas 

Alta 5 Parcial 2 

Alto índice de Hipertensão 

Arterial 

Alta 5 Parcial 2 

 

Alcoolismo 

Alta 4 Parcial 3 

Gravidez na adolescência Alta 4 Parcial 4 

Fonte: Elabora pelo autor. 

A alta incidência de parasitose intestinal é um problema complexo e 

multicausal apresentando várias dificuldades para seu enfrentamento, 

principalmente no tocante a impossibilidade de se identificar todas as variáveis que o 

compõem. É um problema produzido no processo social e precisa ser enfrentado 

com base na elaboração de um plano de ação.  

 

6.2 Descrição do problema selecionado  

A alta incidência de parasitose intestinal constitui um preocupante problema 

de saúde na nossa comunidade como pode ser observado pelos descritores 

relacionados abaixo (Quadro 3): 

Quadro 3: Descritores do problema “alta incidência de parasitose intestinal” da ESF 

Aclimação do município de Passos (MG). 

Descritores Valores Fontes 

Casos de parasitose intestinal 1950 Registro da equipe 

Casos de diarreia 234 Registro da equipe 

Moradias que usam agua não tratada 93 SIAB 

Moradias sem sistema de esgoto 197 SIAB 

Moradias com vetores e roedores 309 SIAB 

Lixo a céu aberto  250 SIAB 

Abastecimento de agua de poço ou nascente 750 SIAB 

Moradias com higiene deficiente 596 SIAB 

Fonte: Elabora pelo autor. 

 

6.3 Explicação do problema selecionado 

A alta incidência de parasitose intestinal é um problema multicausal cuja 

gênese interferem vários fatores. O modelo de desenvolvimento econômico social 
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determina as políticas públicas e o ambiente político, ambiental, cultural e 

socioeconômico, os quais influenciam os hábitos e estilos de vida e o modelo 

assistencial e interfere na estrutura dos serviços de saúde. Neste caso influenciam 

higiene pessoal deficiente e nas moradias, presença de vetores e roedores nas 

casas, deficiente cultura sanitária, casas sem estrutura sanitária, consumo de água 

não tratada, etc. Suas principais consequências são desnutrição, anemia, 

desequilíbrio hidroeletrolítico, má absorção intestinal, transtornos de conduta, varizes 

esofágicas, hepatoesplenomegalia que podem aumentar a morbimortalidade, 

imunodeficiência e baixo rendimento escolar.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos  
Foram identificados como nós críticos para o problema alta incidência de 

parasitose intestinal:  

 Estilo de vida pouco saudável dos pacientes com parasitismo intestinal 

- 80% de pacientes com parasitose na área de abrangência, 82% 

mantém alimentação inadequada e deficiência de saneamento 

domiciliar e ambiental e mais de 70% não participam de educação em 

saúde; 

 Informação limitada sobre a doença pelos pacientes com parasitismo 

intestinal - 91% dos pacientes com parasitismo intestinal desconhece 

as complicações da doença e a importância do tratamento não 

farmacológico; 

 Ações insuficiente de promoção e prevenção de saúde por parte da 

equipe para evitar o aparecimento da doença e as complicações - A 

equipe ainda não tem a programação para promover reuniões com a 

comunidade a fim de mobilizá-la para as ações de prevenção e 

controle da doença. Essas atividades de promoção e prevenção são 

ainda insuficientes. 

 

6.4 Desenho das operações 
 

Com base na descrição e análise dos nós críticos encontrados para o 

problema da alta incidência de parasitose intestinal foram propostas as seguintes 

operações para cada nó crítico. 
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Quadro 4: Operações para o “nó crítico 1 “Estilos de vida pouco saudável” na 

população sobre a responsabilidade da equipe de saúde do PSF Aclimação do 

município de Passos (Minas Gerais).  

Nó crítico 1 Estilos de vida pouco saudável 

Operação-Projeto Mais Saúde 

Modificar estilos de vida 

Resultados 

esperados 

Diminuir em 30% o número de pacientes com a doença no prazo de 

1 ano.  

Produtos esperados  Educação em saúde sobre estilos da vida saudável (vida saudável) 

Recursos 

necessários 

Estrutural: local para organizar as ações da promoção de saúde. 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de comunicação. 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Político: conseguir o espaço nos meios de comunicação local, 

mobilização social e articulação Inter setorial com a rede de ensino 

Recursos críticos Estrutural: mais campanha da educação em saúde  

Cognitivo: mais informação sobre vida saudável e estratégias para 

lográ-la 

Financeiro: mais para recursos audiovisuais, folhetos educativos 

Político: mais espaço no meio de comunicação local. 

Viabilidade / controle 

dos Recursos 

críticos  

Setor de comunicação social 

Secretário de Saúde 

Ação estratégica Programa de promoção e prevenção de saúde  

Campanha educativa 

Responsáveis pelas 

operações 

Médico, enfermeira, técnica de enfermagem.   

 

Prazo  Três meses para o inicio  

Gestão 

acompanhamento e 

avaliação das 

operações 

Programa de educação em saúde, e alimentação adequada com 

higiene adequada. Mobilizar a comunidade para desenvolver 

medidas simples de manejo ambiental adequado.   

O acompanhamento e avaliação do Plano de Intervenção baseado 

em dados levantados no momento. O acompanhamento será 

mensal e a avaliação será seis meses após a implantação e, se 

necessário, implementar alguma outra ação. Ao final do primeiro 

ano, será analisado se o objetivo proposto foi alcançado. Planilha 
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de acompanhamento e avaliação com a porcentagem dos pacientes 

com fatores de risco modificável atualmente, em 6 meses e em 1 

ano. 

 

Quadro 5: Operações para o “nó crítico 2” “Informação limitada sobre a doença pelos 

pacientes com parasitismo intestinal” na população sobre a responsabilidade da 

equipe de saúde do PSF Aclimação do município de Passos (Minas Gerais).  

Nó crítico 2 Informação limitada sobre a doença pelos pacientes com 

parasitismo intestinal. 

Operação- Projeto Mais conhecimento 

Aumentar o nível de informação da população sobre os fatores de 

riscos do parasitismo intestinal. 

Resultados 

esperados 

 

População mais informada sobre os riscos da doença. 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de informação da população sobre risco da doença. 

(Questionário anexo)  

Campanha educativa nos meios de comunicação local  

Capacitação dos ACS e dos cuidadores. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 

Comunicação e pedagógicas 

Estrutural: organização da agenda 

Político: articulação Inter setorial (parceria com o setor educação) e 

mobilização social 

Financeiro: para recursos audiovisuais, folhetos educativos 

Recursos críticos Cognitivo: conhecimento sobre os riscos. 

Organizacional: organização da agenda e priorizar a promoção  

Político: articulação Inter setorial 

Financeiro: para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Viabilidade / 

controle dos 

Recursos críticos  

Secretaria de Educação 

 

Ação estratégica Campanha educativa sobre fatores de risco e complicações da doença  

Responsáveis 

pelas operações 

Médico, enfermeira, técnica de enfermagem.   

 

Prazo  Início em dois meses  

Gestão Avaliação do nível de informação da população sobre os fatores de 
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acompanhamento 

e avaliação das 

operações 

riscos de adoecimento pela doença. 

Planilha de avaliação no início, a os 3 meses, 6 meses e 1 ano   

 

Quadro 6: Operações para o “nó crítico 3” “Ações insuficiente de promoção e 

prevenção de saúde por parte da equipe para evitar o aparecimento da doença e as 

complicações” na população sobre a responsabilidade da equipe de saúde do PSF 

Aclimação do município de Passos (Minas Gerais).  

Nó crítico 3 Ações insuficientes de promoção e prevenção de saúde por 

parte da equipe para evitar o aparecimento da doença e as 

complicações. 

Operação- Projeto Cuidar Melhor  

Prevenir doenças e promover saúde à população da nossa 

área adscrita 

Resultados 

esperados 

Garantia das consultas, medicamentos e os exames previstos 

nos protocolos para o 90% dos pacientes com parasitismo 

intestinal e com risco de doença. Aumentada 

Produtos 

esperados 

Linha de cuidado para risco de parasitismo intestinal 

implantada; protocolos implantados; recursos humanos 

capacitados. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: adequação de fluxos (referência e contra 

referência). 

Político: articulação entre os setores da saúde adesão dos 

profissionais; 

Cognitivo: elaboração de projeto da linha de cuidado e de 

protocolos. 

Recursos críticos Financeiros: recursos necessários para o equipamento da 

rede e para custeio (medicamentos, exames e aumento da 

oferta de consultas especializadas). 

Políticos: decisão de aumentar os recursos para estruturar o 

serviço 

Financeiros: aumento da oferta de consultas e exames 

Cognitivo: adequação de cuidados sobre os riscos para as 

complicações  

Viabilidade / 

controle dos 

Prefeito Municipal Secretário, de Saúde  

Secretário Municipal de Saúde 
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Recursos críticos  Fundo Nacional de Saúde  

Ação estratégica Apresentar projeto de estruturação da rede, capacitação do 

pessoal, garantia das consultas especializadas 

complementares do atendimento. 

Plano operativo. 

Responsáveis 

pelas operações 

Médico, enfermeira, técnica de enfermagem, ACS. 

 

Prazo  Três meses para o início da atividade. 

Gestão 

acompanhamento 

e avaliação das 

operações 

Capacitação de recursos humanos, programa de vigilância dos 

agravos l. 

Fazer a vigilância dos agravos do parasitismo intestinal 

através dos indicadores do SIAB mensalmente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, espera-se que a população possa conhecer a importância 

da redução e/ou eliminação dos fatores de risco para combater o parasitismo 

intestinal e/ou obter seu melhor controle.  Dentre esses fatores de risco destacam-se 

aqueles que também contribuem para que a população leve uma vida mais saudável 

como alimentação adequada com a forma de preparação adequada e higiene 

adequada. 

Acredita-se que ocorra melhoria do nível de conhecimento das pessoas que 

participarão da intervenção educacional sobre os fatores de risco do parasitismo 

intestinal, e controle da mesma, bem como o tratamento e complicações da doença. 

 Espera-se assim alcançar 90% do controle do parasitismo intestinal nos 

pacientes cadastrados da equipe de saúde e consequentemente a diminuição do 

aparecimento das complicações. Assim, evidencia-se a utilidade das intervenções 

educativas, a fim de aumentar o conhecimento na população bem como a 

necessidade de uma atitude ativa, persistente e duradoura de toda a equipe, para 

que os pacientes – público do projeto alcancem maior conhecimento sobre sua 

doença, seus fatores de risco e como enfrentá-los e consequentemente evitem, na 

medida do possível, as complicações derivadas da doença. Tornando, assim, os 

usuários mais independentes e aptos para o autocuidado em saúde. 
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