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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção para a equipe de 
Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Geraldo Teixeira 
Castro do município de Juvenília, MG, A intervenção se refere á questão da 
higiene e profilaxia como fatores preponderantes para a redução dos índices de 
verminose na comunidade de Porto Agrário. As parasitoses intestinais são 
causadas pela falta de saneamento básico, condições, precárias de 
sobrevivência e tantos outros fatores de ordem política, cultural, social e 
econômica. Dessa maneira é importante representar nessa problemática 
vivenciada pela sociedade atual no Brasil e no mundo, promovendo integração 
de ações educativas eficazes que promovam orientação para a melhoria da 
qualidade de vida, saúde e bem estar das pessoas. O desenvolvimento de 
ações que visam a redução da verminose e implantação de práticas educativas 
são fundamentais para a diminuição das parasitoses e melhora da qualidade 
de vida da população. A elaboração deste projeto se deu a partir da realização 
prévia do diagnóstico situacional na área de abrangência da equipe de saúde 
da família Geraldo Teixeira Castro, os dados foram coletados do Sistema de 
Informação de Atenção Básica - SIAB e observação ativa da população. A 
partir destes foram priorizados alguns problemas sendo o “Alto índice de 
verminose’’ o problema principal. Foram selecionados os nós críticos e 
organizado o plano de intervenção que busca a redução da alta prevalência de 
verminose.  

Palavras-Chave: Ações educativas – Verminose - Plano de intervenção - 
Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper presents an intervention proposal for the Health Strategy Team 
Health Basic Unit Family Geraldo Teixeira Castro of the city of juvenilia, MG, 
Intervention refers to the question of hygiene and prophylaxis as important 
factors for the reduction of rates worms in the community of Port Agrarian. 
Intestinal parasitic infections are caused by poor sanitation, conditions, poor 
survival and so many other factors of political, cultural, social and economic. In 
this way it is important to represent this problematic experienced by our society 
in Brazil and worldwide, promoting effective integration of educational activities 
that promote guidance for improving the quality of life, health and well being. 
The development of actions aimed at reducing the worms and implementation 
of educational practices are critical to the reduction of parasitic diseases and 
improve the population's quality of life. The preparation of this project took place 
from the previous performance of situational diagnosis in the area covered by 
the health team Geraldo Teixeira Castro family, data were collected from the 
Basic Care Information System - SIAB and active observation of the population. 
From some of these problems were prioritized and "High index worms' main 
problem. The intervention plan that seeks to reduce the high prevalence of 
worms critics and 

Key Words: Educational activities - Helminthiasis - Intervention Plan - Quality 
of life. 
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O município de Juvenília tem uma população estimada em 5.863 habitantes, 

sendo 5,4 habitantes por km quadrado. Nele encontra-se inserida a comunidade 

de Porto Agrário, situada a 48 km do centro do município, com uma população de 

1.178 habitantes. A população é muito carente, com um número de 178 famílias, 

sendo que parte significativa delas vive em moradias com condições bastante 

precárias. A verminose é uma realidade que a comunidade vivencia como um 

problema de saúde bastante evidente: 30% dos  habitantes apresentam esta 

doença que atinge todas as faixas etárias(SIAB 2012). 

Desde que ingressei no Programa Mais Médico em novembro de 2013, fui 

enviada a trabalhar neste município e na comunidade rural de Porto Agrário, para 

atuar na Equipe De Saúde Geraldo Teixeira Castro onde fui muito bem acolhida 

por parte dos funcionários, da equipe e a população.  

Descrição Geral do Município 
O município é umas das cidades mineiras mais distantes da capital Belo 

Horizonte, distando da mesma 803 km. Antigo distrito criado em 1962 e 

subordinado ao município de Mangas, emancipou-se pela Lei estadual nº 12.030, 

de 21 de dezembro de 1995. Com uma extensão territorial de 1.076.889 

quilômetros quadrados, o município encontra se a 43 km ao noroeste de 

Carinhanha, a maior cidade nos arredores, pertencente ao estado da Bahia. 

Outros municípios limítrofes são: Feira da Mata e Malhada no estado da Bahia, 

Montalvânia e Mangas.  

Juvenília é um município situado mais ao norte do estado de Minas Gerais, 

pertencente à mesorregião do Noroeste de Minas e à microrregião de Januária. 

Em 2010, sua população estimada era 5.708 habitantes, segundo o Censo 

Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística (IBGE), 

5.4 habitantes por km quadrado, sendo que 4.394 habitantes se encontram 

assentados na área urbana e 1.314 habitantes na área rural, com um 

cadastramento de 1506 famílias de acordo com os dados do SIAB. Sua 

população estimada para 2014 é de 5.863 habitantes (IBGE 2012). 

Na gestão atual do município está o Prefeito Expedito da Mata Pinheiro, e no 

setor saúde o Secretário Municipal de Saúde, Sergio Figueiredo Lopes, a 
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Coordenadora da Atenção Primária a Saúde, Fabiana Almeida Matos, e a 

Coordenadora de Atenção à Saúde Bucal, Raica Augusta da Silva Carvalho. 

A cidade sempre teve forte tradição na área cultural e movimenta a região 

com o seu festival de música e ainda preserva suas festas religiosas e seus 

grupos de congado. 

Aspectos Geográficos 
- Área total do município: 1.076.889km2 

- Concentração habitacional: 5.4 habitantes por km2. 

 

Aspectos Socioeconômicos: 
As principais atividades de trabalho são a agricultura e a pecuária que 

representam hoje importante desenvolvimento no setor econômico. Na indústria 

da construção civil, o município vem se destacando ultimamente nesse setor, 

tornando-se atualmente uma importante fonte de emprego. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é de 0, 592 e o Produto Interno 

Bruto – PIB per capita é de 5.912,62 reais.A população economicamente ativa é 

de 1.664, com uma taxa de desemprego de 9.62% (IBGE 2012).  

 

Indicadores:  
- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,592 – média. 

Aspectos Demográficos:  

Quadro 1 – População por Faixa Etária e Sexo 

  População Residente por Faixa Etária e Sexo,  

Faixa Etária 
 

Masculino           Feminino                                           
                         

Total 
Menor de 1            67                  64                  131  
1 a 4                 262                  221                 483  
5 a 9                 330  269                                  599  
10 a 14                 296                  246                  542  
15 a 19                 330                  255                  585  
20 a 29                 644                  544               1.188  
30 a 39                 367                  323                  690  
40 a 59                 583  504                                  1.087  
60 e  310                                 248  558                  
Ignorada                     -                      -                      -  
Total              3.189               2.674               5.863  



13 
 

 

 

 

Este quadro mostra que existe predomínio da população na faixa etária de 

20 a 59 anos, e um predomínio do sexo masculino. 

Sistema Local de Saúde 

No município de Juvenília 100% da população é usuária do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

O Conselho Municipal de Saúde foi criado em 28 de Abril de 1997 pela Lei 

nº 180e é composto por dez membros titulares, e com seus dez membros 

suplentes, sendo Presidente o secretário municipal de saúde. O Conselho se 

reúne ás primeiras quartas-feiras do mês, sendo que o mesmo tem caráter  

Fundo Municipal de Saúde 

O financiamento do Sistema único de Saúde (SUS) do município de 

Juvenília é feito através do repasse Fundo a Fundo, em que os recursos federais 

são organizados e transferidos para o município em quatro blocos de recurso,  

 - Atenção básica. 

 - Atenção de média e alta complexidade. 

 - Vigilância em saúde. 

Atenção Básica 

Na área da saúde o município adotou desde 22 de julho de 2002 a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a reorganização da atenção básica. 

Conta hoje com três Equipes de Saúde da Família, duas alocadas na zona rural e 

uma equipe na zona urbana, Isto resulta em uma cobertura de 100% da 

população. Além disso, o município conta com uma equipe para atenção à saúde 

bucal, localizada na zona urbana onde uma dentista realiza as atividades 

odontológicas e educativas. A área rural está descoberta de atenção à saúde 

bucal. 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas; 2012 
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Família (ESF). Em Juvenília o NASF é do tipo 2, composto por profissionais de 

nível superior de diferentes áreas da saúde: nutricionista, psicólogo,  

Atenção de Média e Alta Complexidade: 

Os serviços de média e alta complexidade de referência para o município 

correspondem aqueles contemplados pelas pactuações por meio da Programação 

Pactuada e Integrada (PPI), sendo Montes Claros, Januária e Mangas os 

municípios de referência. 

Recursos Humanos em Saúde: 

Os recursos humanos que existem em Juvenília para melhorar a atenção 

básica são 75 profissionais: 31 com contratos administrativos, 04 comissionados e 

40 efetivos. Atualmente estes profissionais são das seguintes categorias: 03 

médicos sendo 02 da ESF - do Programa “Mais Médicos” e 01 clínico geral, 01 

cirurgião dentista, 03 enfermeiros, 01 farmacêutico, 05 técnicos de enfermagem, 

05 auxiliares de enfermagem e 17 agentes comunitários de saúde (ACS). Conta 

com duas equipes de saúde bucal. Todos têm carga horária semanal de 40 horas, 

e um horário de trabalho para satisfazer a demanda dos 100% da população, de 

07h até às 17 horas. 

 

O território sob a responsabilidade da ESF Geraldo Teixeira Castro abrange 

a Comunidade de Porto Agrário e conta com três micro áreas com as seguintes 

composições: 

Micro-Área Famílias Habitantes 

01 113 446 

02 118 460 

03   54 272 

TOTAL 285 1178 

 

O nível de analfabetismo na comunidade de Porto Agrário é de 10%, com 

uma taxa de abandono de 2%. A comunidade conta com 02 escolas, sendo uma 
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escola estadual de ensino médio, com 40estudantes matriculados, e uma escola 

municipal de educação básica, com 377 estudantes matriculados. Além disso, 

temos um pequeno assentamento - Ouro Verde, que fica cerca de 20 km da 

comunidade, que conta também com uma escola com 56 estudantes 

matriculados, graças ao investimento da prefeitura neste setor, nos últimos anos.  

Existe um alto número de desempregados, a maioria da população vive do 

trabalho na agricultura, como fonte de alimento para suas famílias, não com fines 

lucrativos, e outra minoria da pesca, e 1,0% trabalha na prestação de serviços, 

tendo um numero reduzido de profissionais que trabalham nas escolas. Um 

pequeno número de pessoas exerce atividade autônoma: trabalham em pequenos 

comércios, salão de beleza, nas duas padarias, uma sorveteria e outros pequenos  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) onde atua a ESF Geraldo Teixeira Castro 

está localizada no centro da Comunidade de Porto Agrário, sendo o seu horário 

de funcionamento de 07has17h. Todos os profissionais da equipe conforme 

quadro abaixo, trabalham 08 horas diárias, o que totaliza 40 horas semanais. 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Geraldo Teixeira de Castro de Porto 

Agrário foi inaugurada há cerca de três anos, encontra-se situada na rua principal 

da comunidade. É uma instalação com uma boa estrutura, e tem condições 

Categoria Profissional Número/Nome 

Médico 01 - Maurelis Gómez Rosales. 

Enfermeira 01- Eruana Macedo. 

Técnicos de Enfermagem 02- Jéssica Mariana Nascimento e 

José Lima Mata Alves. 

Agentes de Saúde 3- Eginalde Andrade da Silva, Gilson 

Lopes de Souza e Jadson Bonfim 

Souza. 

Serviços Gerais 4- Cleidiane Moreira dos Santos. 
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adequadas para o desenvolvimento do trabalho da equipe. Conta com uma área 

de recepção, três consultórios, sendo um consultório de ginecologia, e dois para 

consultas clínicas, um consultório odontológico, uma sala para procedimentos de 

enfermagem, uma sala de vacina, e uma sala de cuidados básicos. Não existe 

sala de reuniões, por isso a equipe utiliza o estacionamento para as reuniões 

administrativas com os profissionais e reuniões com os usuários dos grupos de 

riscos. Nossa UBS conta também com duas ambulâncias, um carro pequeno e 

uma moto: os três primeiros são utilizados para o traslado de pacientes para as 

consultas no nível secundário e terciário e traslados de urgências e emergência. 

Diagnóstico Situacional da área de abrangência da ESF Por Amor  

Por meio do diagnóstico situacional da área de abrangência da ESF 

Geraldo Teixeira Castro, foram identificados pela equipe os seguintes 

problemas: 

 Alto índice de doenças parasitárias, 

 Comportamentos e estilos de vida inadequados, 

 Moradias ligadas a poços ou nascentes do rio com contaminação do 

abastecimento de água para consumo, 

 Condições socioeconômicas desfavoráveis da população, 

 Ausência de esgoto pluvial na comunidade  

 Ausência de esgotamento sanitário, 

 Acondicionamento impróprio do lixo, 

 Desconhecimento dos problemas de saúde por parte da comunidade, 

 Dificuldades com as consultas e encaminhamento para o nível 

secundário e terciário, 

Após considerar a importância, urgência e capacidade de enfrentamento, 

a equipe selecionou como problema prioritário para enfrentamento o alto índice 

de doenças parasitárias. Os problemas acima citados estão classificados no 

quadro a seguir de acordo com as categorias estabelecidas, como se pode 

observar: 

Classificação de Prioridades dos Problemas Identificados 
No Diagnóstico da Comunidade: 
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Área de Abrangência da ESF Geraldo Teixeira Castro, 
Município de Juvenília - MG 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade de 
Enfrentamento 

Classifica
ção 

Alto índice de doenças 
parasitaria 

Alta 7 Parcial 1 

Comportamentos e estilos de 
vida inadequados 

Alta 6 Parcial 2 

Moradias ligadas a poços 
ou nascentes do rio com 

contaminação do 
abastecimento de água 

para consumo 

Alta 5 Parcial 3 

Condições 
socioeconômicas 
desfavoráveis da 

população. 

Alta 5 Fora 4 

Ausência de esgoto pluvial 
na comunidade 

Alta 5 Fora 5 

 

Conforme mostra o quadro acima, a verminose foi o problema selecionado 

em primeiro lugar para ser enfrentado, com alto nível de urgência e importância, 

apesar da capacidade para enfrentá-lo seja parcial, já que há determinantes de 

sua causa que fogem da alçada da ESF, sendo de resolução multissetorial. 

Refletindo, as verminoses são o problema que eu mais vivencio no meu dia a dia: 

de um total de 1.178 habitantes da área de abrangência 30% apresentam esta 

doença, em todos os grupos de idade. Em geral, hábitos alimentares e de higiene 

resumem as formas de contágio das principais verminoses: a ingestão de 

alimentos ou água contaminados; o costume das pessoas de andar descalça, o 

que pode facilitar a penetração cutânea dos parasitas; o consumo de carne, 

especialmente a de porco mal passado e alimentos crus mal lavados. Assim, 

Ausência de esgotamento 
sanitário 

Alta 5 Fora 6 

Acondicionamento 
impróprio do lixo. 

Alta 5 Parcial 8 

Desconhecimento dos 
problemas de saúde por parte 

da comunidade 

Alta 4 Parcial 10 

Dificuldades com as 
consultas e 

encaminhamento para o 
nível secundário e terciário. 

Alta 4 Fora 11 

Dificuldades para a realização 
de exames de laboratório 

Alta 4 Fora 12 
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considerando as causas das verminoses, a equipe elencou como nós críticos 

desse problema, as condições higiênicas precárias, os hábitos alimentares e 

estilos de vida não saudavam, costume das pessoas de andar descalça, a 

ingestão de água sem tratamento. 
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2. JUSTIFICATIVA: 

As verminoses são doenças provocadas por agentes específicos, 

denominados parasitas, especialmente endoparasitas que vivem no interior do 

corpo do hospedeiro, de acordo com Ferreira et al., (2002) sendo estas infecções 

parasitárias responsáveis por mais de um milhão de mortes por ano (FERREIRA 

et al., 2002). Constitui-se uma doença frequente, e observada nas crianças e nos 

adultos, em ambos os sexos, em todas as classes sociais, tanto na zona rural 

como nas cidades, estão normalmente relacionadas a condições 

socioeconômicas específicas da população, são mais comuns entre as pessoas 

normalmente mais expostas a condições propícias para o contágio, como, falta de 

saneamento e água tratada, além da baixa escolaridade em geral, hábitos 

alimentares e de higiene resumem as formas de contágio das principais 

verminoses. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmam que mais 

de dois bilhões de pessoas hoje estão infectadas com algum tipo de verme ou 

parasita, no Brasil assim como em outros países em desenvolvimento, o índice de 

infestação é alto. As parasitoses intestinais, podem ocasionar fatores primordiais 

na fisiopatologia da anemia, e da desnutrição proteico-calórica (PEDRAZZANI et 

al.,1988) que debilitam e incapacitam o indivíduo no desempenho de suas 

atividades físicas e intelectuais, 

 

No município de Juvenília há um percentual elevado de verminoses, sendo 

o índice mais elevado na área de abrangência da ESF Geraldo Teixeira Castro de 

Porto Agrário. Este fato por si só, justifica a proposta de intervenção nesta área, 

além de ter sido considerado este como um problema prioritário, pelos que 

participaram do diagnóstico da comunidade. Desta forma, considerando este 

percentual significativo de parasitoses, torna-se necessário elaborar um plano de 

intervenção a fim de alcançar a redução dessa doença no território. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 
 

• Propor um plano de intervenção com vistas à redução da incidência de 

verminoses na área de abrangência da ESF Geraldo Teixeira Castro do município 

de Juvenília, MG. 
 

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar os fatores determinantes da verminose na área de abrangência da 

Equipe de Saúde da Família Geraldo Teixeira Castro; 

• Fomentar parcerias de atuação com as escolas e igrejas da área de abrangência 

• Incrementar as atividades educativas entre as ações de saúde da Equipe de 

Saúde da Família Geraldo Teixeira Castro. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Verminoses e a Estratégia de Saúde da Família 

De acordo com autores as parasitoses intestinais representam um sério 

problema de saúde pública, onde são consideradas como indicadores o nível 

socioeconômico, as condições precárias de saneamento básico e os hábitos de 

higiene inadequados (ALVES, 1998)  

A educação em saúde no controle das parasitoses intestinais tem se 

mostrado uma estratégia com baixo custo capaz de atingir resultados 

significativos e duradouros (ASOLU. 2003 apud TOSCANI. et al., 2007). O 

emprego de praticas educativo associadas a projetos de intervenção em saúde 

são fundamentais e facilitadores no processo de educação da população. 

A promoção em saúde é uma das praticas difundidas pela Organização 

Mundial da Saúde - OMS sendo seu componente essencial o estabelecimento de 

políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

coletivas visando a melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas. Estas 

incluem a educação em saúde como um dos instrumentos que garanta melhores 

condições de saúde para a população (SICOLI, 2003 apud TOSCANI, et al., 

2007). 

Sendo a estratégia de saúde da família o campo propício para a realização 

de ações educativas, principalmente considerando a família como o primeiro 

ambiente em que os ensinamentos ocorrem, os principais aspectos da prevenção 

das verminoses são tema cotidiano dos profissionais que integram a ESF. 

4.2. Determinantes das Verminoses mais Comuns 

A infecção parasitária é quase sempre negligenciada porque os indivíduos 

permanecem parasitados de forma silenciosa por longos anos, o que causa alta 

morvilidade, principalmente nas crianças, nas quais podem determinar desde 

quadros assintomáticos até falta de apetite, seguida de anemia, diarréia e dores 

abdominais (VARGAS et al., 2004; ORLANDI et al, 2001). 
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A clássica tríade epidemiológica das doenças parasitárias, tem três fatores 

que são indispensáveis para que ocorra a infecção: as condições do hospedeiro, 

o parasito e o meio ambiente. Em relação ao hospedeiro os fatores 

predisponentes são idade, estado nutricional, fatores genéticos, culturais, 

comportamentais e profissionais. Quanto ao parasito não consegue se multiplicar 

fora do hospedeiro, à resistência ao sistema imune do hospedeiro e os 

mecanismos de escape vinculados às transformações bioquímicas e imunológicas 

são verificadas ao longo do ciclo de cada parasito (CARNEIRO; ANTUNES, 

2000;). As condições ambientais associadas aos fatores anteriores irão favorecer 

e definir a ocorrência de infecção e doença (CHIEFFI; AMATO NETO, 2003). 

Assim, como proposto por Neghme& Silva (1971), ‘’a prevalência de uma da 

parasitose reflete, portanto, deficiências de saneamento básico, nível de vida,  

A transmissão das enteroparasitoses ocorre, na maioria dos casos, por via 

oral passiva, vinculada a áreas cujas condições higiênicas sanitárias são 

precárias e à falta de tratamento adequado de água e esgoto, o que facilita a 

disseminação de ovos e cistos. Muitas vezes, a transmissão é facilitada pelo 

aumento do contato interpessoal propiciado pelos ambientes coletivos como 

creches (MAMUS et al, 2008; MACHADO et al, 1999)  

Se o ambiente externo for promíscuo, sujo e sem condições sanitárias, a 

grande maioria das formas de transmissão obterá sucesso. Por isso deve-se 

enfatizar que as doenças parasitárias são causas e consequências do 

subdesenvolvimento e estão sempre relacionadas  as populações de baixo nível 

socioeconômico, analfabetismo, subnutrição, alienação popular, e saneamento 

básico inexistente causado por corrupção e irresponsabilidade de políticos e 

empresários. Diante de todo esse contexto de transmissão, aqui no Brasil é muito 

comum a ocorrência das doenças associadas às parasitoses, principalmente 

aquelas de ordem intestinal, onde a prevalência maior é em crianças o que 

constitui um sério problema (NEVES 2003). 

 

4.3. A Educação em Saúde no Combate às Verminoses 
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De acordo com alguns autores as parasitoses intestinais representam um 

sério problema de Saúde Pública, onde são consideradas como indicadores o 

nível socioeconômico, as condições precárias de saneamento básico e os hábitos 

de higiene inadequados (ALVES, 1998). 

Segundo Melo et al (2004) “a profilaxia necessária para prevenção de parasitoses 

intestinais  deve se basear nas seguintes condutas “:  

 Preparo e manipulação adequados dos alimentos;  

 Tratamento e conservação da água;  

 Uso de calçados;  

 Construção de vasos sanitários e fossas sépticas;  

 Destino apropriado das fezes;  

 Programas educacionais relacionados à higiene, condutas que devem ser 

tomadas para diminuir a freqüência das parasitoses; 

 Emprego de medicamentos. 

Além disso, a qualidade de saúde, a prevenção e manutenção são fatores 

importantes para evitar a proliferação da doença.  Porém é importante enfatizar 

que a escassez de estudos acerca desse problema dimensiona um 

questionamento sobre a elaboração de medidas educativas por parte das 

autoridades sanitárias (MARQUES et al, 2005).  

Deste modo, para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, 

principalmente as parasitoses em uma população, faz-se necessário, rever as 

condições de saneamento básico, regras básicas de higiene, cuidado com os 

alimentos e com a água, cuidados com o solo, tratamento de indivíduos 

acometidos com a doença e principalmente orientação a essa população, pois, se 

sabe que os aspectos socioeconômicos e culturais estão diretamente 

relacionados à saúde da população (ALVES, 2000). 

É importante ressaltar que são necessários programas de educação 

sanitária para conscientizar a sociedade sobre como evitar as parasitoses 

intestinais. Tais programas devem ser ministrados nas escolas, em postos de 

saúde, na mídia e em visitas de agentes de saúde nas comunidades da periferia 

onde há a falta de informações e condições adequadas para uma vida saudável. 

Portanto, é preciso informar toda a sociedade acerca da necessidade de 
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higienizar os alimentos, cuidados no preparo dos mesmos, armazenamento 

adequado de água e dos alimentos, além de uma boa higienização pessoal e 

condições sanitárias adequadas. As parasitoses intestinais são mais freqüentes 

em crianças carentes, uma vez que algumas mães são desinformadas sobre a 

necessidade de boas condições sanitárias e higiene pessoal (SILVA JÚNIOR, 

2007). 

Ainda segundo o autor devem-se tomar os seguintes cuidados: 

 Beber apenas água fervida ou filtrada;  

 Lavar os alimentos (frutas, verduras e legumes) com água fervida ou 

filtrada ou lavá-los usando pastilhas de cloro;  

 Conservar os alimentos e depósito de água cobertos;  

 Não comer alimentos crus ou mal passados, principalmente carnes e 

legumes;  

 Ferver a chupeta e o bico da mamadeira, antes de usá-los; Em hipótese 

nenhuma dar à criança a chupeta que caiu no chão antes de limpá-la 

adequadamente;  

 Não deixar que as crianças brinquem em areias contaminadas com fezes 

de animais e até mesmo de fezes humanas;  

 Manter as instalações sanitárias higienizadas adequadamente;  

 Lavar sempre as mãos após utilizar o banheiro e antes das refeições;  

 Lavar semanalmente as roupas de cama e diariamente as roupas íntimas;  

 Andar sempre calçado; 

 Cortar as unhas e limpá-las freqüentemente.   

As medidas tomadas acima são de grande relevância para evitar a 

transmissão das parasitoses, é necessário lembrar que os casos de doenças 

transmitidas por parasitas são mais freqüentes em comunidades com uma 

superpopulação e com uma baixa infraestrutura, mas tais parasitas atingem 

qualquer indivíduo que não tome os devidos cuidados com a saúde e higiene 

(SILVA JÚNIOR, 2007).   
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5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

A partir do analises dos dados levantados do diagnóstico situacional, a 

proposta que é o objetivo principal deste trabalho, seguiu os passos para a 

intervenção segundo a proposta do planejamento estratégico situacional (PES), 

para que processualmente os problemas fossem vistos em sua totalidade e na 

sua visão realística, conforme propõem Campos; Farias; Santos (2010). Os dez 

passos que estes autores propõem e que aqui foram seguidos são: 

 Primeiro passo: definição dos problemas 

 Segundo passo: priorização dos problemas 

 Terceiro passo: descrição do problema selecionado 

 Quarto passo: explicação do problema 

 Quinto passo: seleção dos nós críticos 

 Sexto passo: desenho de operações para os “nós críticos” do problema 

 Sétimo passo: identificação dos recursos críticos 

 Oitavo passo: análise de viabilidade do plano 

 Nono passo: elaboração do plano operativo 

 Décimo passo: gestão do plano 

 

Primeiro Passo: Definição dos Problemas: 

Por meio do diagnóstico situacional da área de abrangência da ESF 

Geraldo Teixeira Castro, foram identificados os seguintes problemas:  

 Altos índices de doenças parasitárias 

 Comportamentos e estilos de vida inadequados 

 Moradias ligadas a poços ou nascentes dos rios que não estão isentos de 

contaminação para abastecimento de água de consumo 

 Condições socioeconômicas desfavoráveis da população  

 Ausência de esgoto pluvial na comunidade 

 Ausência de esgotamento sanitário. 

 Acondicionamento impróprio do lixo 

 Alto índice de alcoolismo 

 Desconhecimento dos problemas de saúde por parte da comunidade. 
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 Dificuldades na cobertura de consultas e no encaminhamento para o nível 

secundário e terciário. 

 Dificuldades para a realização de exames de laboratório. 

 

Segundo Passo: Priorização dos Problemas 

Dos problemas de saúde acima elencados e que foram identificados na 

área de abrangência da ESF Geraldo Teixeira Castro, a verminose é o problema 

que mais eu vivencio no dia a dia de trabalho: de um total de 1.178 habitantes, 

30% deles apresenta esta doença, em todos os grupos de idades. Desta forma, 

considerando o percentual significativo de parasitoses (30%), torna-se necessário 

elaborar um plano de intervenção a fim lograr a redução de essa doença no 

território. 

Terceiro passo: Descrição do Problema Selecionado. 

Em geral, hábitos alimentares e de higiene resumem as formas de contágio 

das principais verminoses: a ingestão de alimentos ou água contaminados; o 

costume das pessoas de andar descalça, o que pode facilitar a penetração 

cutânea dos parasitas; o consumo de carne, especialmente a de porco, mal 

passada e alimentos crus mal lavados. 

A prevalência das parasitoses intestinais está normalmente relacionada a 

condições socioeconômicas específicas da população. Apesar de acometerem 

igualmente homens e mulheres, são mais comuns entre as pessoas normalmente 

mais expostas a situações propícias para o contágio. São elas: falta de 

saneamento e água tratada, o recolhimento do lixo e o controle de vetores 

inadequado. O problema também é mais comum em crianças e trabalhadores de 

áreas rurais. (VARGAS et al., 2004; apud ORLANDI et al, 2001). 

Muitas vezes a transmissão por verminose pode ser assintomática, como 

também apresentar sintomas mais graves, como tosses intensas, problemas 

motores ou neurológicos, vômito, diarréia, anemia, baixo desenvolvimento, 

cansaço, fraqueza, emagrecimento, inchaço e dor abdominal são alguns dos 

sintomas das verminoses. (SILVA JÚNIOR, 2007).   
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Quarto passo: Explicação do Problema Selecionado. 

A verminose é uma doença provocada por agentes específicos, 
denominados parasitas, especialmente endoparasitas que vivem no interior do 
corpo do hospedeiro. Constitui-se uma doença freqüente, de difícil controle pelos 
órgãos públicos, que acomete o ser humano de forma irrestrita. É observada nas 
crianças e nos adultos, em ambos os sexos, em todas as classes sociais, tanto na 
zona rural como nas cidades. Os principais sintomas relacionados com as 
verminoses são: cólicas abdominais, enjôo, mudança do apetite, falta de 
disposição, fraqueza, emagrecimento, tonturas, vômitos, diarréia com ou sem 
perda de sangue ou fome constante. (ALVES, 1998) 

As consequências decorrentes destas doenças podem representar grandes 
danos à saúde do indivíduo, por vezes até fatais, dentre elas amais comum é a 
desidratação causada pela diarréia e vômito, que ocorrem na fase aguda da 
doença. Outras condições também são descritas em conseqüência as 
verminoses: obstrução intestinal, retardo do desenvolvimento físico, 
comprometimento do comportamento na infância, e anemia cada vez mais grave.  

A prevenção constitui-se a forma mais segura e eficaz contra estas 
infecções, portanto, as orientações encontradas neste texto são de importância 
para todos. As verminoses são transmitidas por alimentos contaminados, frutas e 
verduras mal lavadas, água contaminada, carnes cruas ou mal cozidas, mãos 
sujas, objetos contaminados (chupetas, brinquedos, copos, pratos, talheres, 
etc...). Menos frequente é a contaminação pela poeira (lombriga), e através da 
penetração direta pela pele - "sola dos pés" - como no caso do amarelão e da 
esquistossomose. (SILVA JÚNIOR, 2007).   

A verminose não é somente um problema que afeta pessoas de baixa renda, 
encontra-se disseminada em todas as camadas da população. A conscientização 
de hábitos de higiene seria a melhor forma de combater esta grande patologia, 
além de exigirmos medidas sanitárias mais sérias no saneamento básico, como 
também treinamento e controle de qualidade nos restaurantes, bares, 
lanchonetes, agricultura, escolas, produtores de água mineral, filtros de água e 
tudo que se relacione à veiculação de água e alimentos. (SILVA JÚNIOR, 2007).   

O governo tem que manter um sistema de controle sobre as parasitoses 

devido aos riscos de uma disseminação em grande escala baseado nestas 

medidas:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parasita
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 Tratamento e controle da qualidade da água do abastecimento público, 

 Aumento da área coberta por abastecimento público de água e esgoto 

sanitário 

 Controle rigoroso das condições de saúde dos trabalhadores envolvidos 

com o manuseio de alimentos 

 Limpeza adequada e rotineira dos reservatórios de água 

 Campanhas de orientações sobre o tema, com programas voltados para a 

prevenção 

Quinto Passo: Seleção dos “Nós Críticos” 

• Baixo nível de informação: 

A população sob responsabilidade da ESF Geraldo Teixeira Castro, pelo 

baixo nível educacional que apresenta, carece de informação sobre as 

características da verminose, modo de transmissão, medidas preventivas, 

conseqüência e complicações muitas vezes fatais que estas podem ocasionar.  

• Estrutura dos serviços de saúde: 

Em nossa UBS/ESF temos identificado como um dos nós críticos a estrutura 

dos serviços de saúde que apresenta problemas objetivos, que não dependem 

das pessoas, como a falta de recursos financeiros e em grande medida também 

pela dificuldade para a realização de exames laboratoriais para pesquisa rápida 

das doenças parasitárias. Devido também a isto persistem os altos índices de 

parasitoses que poderiam ser evitadas, além da falta de medicamentos para o 

tratamento das mesmas, e dificuldades para o encaminhamento para consultas 

especializadas, quando o diagnóstico e o tratamento assim o exigem. 

• Processo de trabalho da equipe de Saúde da família inadequado para 

enfrentar o problema: 

Este aspecto interfere de maneira negativa no trabalho, de acordo com os 

profissionais da equipe ESF Geraldo Teixeira Castro, tem que acontecer uma 

mudança no exercício de uma prática pedagógica voltada para a solução das 

necessidades de saúde da população, o que está diretamente relacionado ao 
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conhecimento do território como processo e das pessoas que nele habitam. É 

preciso ir além do conhecimento relacionado com os indicadores de saúde e de 

produção previamente pactuados. Cada “pessoa” é sujeito de sua vida e deve ser 

respeitado, acolhido, visto e atendido de forma integral, numa relação que gera 

vínculos institucionais e emocionais. Isso vale para abordagens coletivas e 

individuais, na recepção, no local de espera pelo atendimento, na sala de vacina, 

na sala de procedimentos, na garagem da ambulância, e outros (ALVES, EARTS, 

2007).  

No trabalho em equipe advém da necessidade de serem estabelecidos 

objetivos comuns e um plano de trabalho bem definido, no qual os componentes 

da equipe criem as condições necessárias ao crescimento individual e do grupo 

para um cuidado centrado na pessoa e na comunidade onde atuam. A 

cooperação, a complementaridade e a responsabilidade compartilhada dentro da 

ESF e a necessidade de uma comunicação aberta e solidária, deforma a conferir 

responsabilidades mediante a diversidade de situações encontradas e a maneira  

Outro aspecto referido na organização diz respeito à dificuldade em articular 

as atividades relativas à demanda espontânea com as planejadas pelo serviço. 

Isso resulta na inadequação da oferta do serviço às necessidades dos usuários.  

Vale ressaltar que todas as ações desenvolvidas devem ser fruto de ampla 

discussão com a comunidade, com o cuidado de escutá-la para a identificação de 

seus anseios e aspirações, em uma relação de transparência e construção de 

estratégias de conhecimento em relação a doença, aliando a vontade e 

determinação da equipe técnica em contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida da população.(ALVES, EARTS, 2007). 

 

Hábitos e estilos de vida não saudáveis: 
 

Sendo a área da abrangência da ESF de Porto Agrário uma população muito 

carente e de baixo nível educacional, carecem de hábitos e estilos de vida 

saudáveis. Sendo estes de vital importância para a manutenção da saúde e 

prevenção das parasitoses numa população, faz-se necessário rever as 

condições de saneamento básico, regras básicas de higiene, cuidado com os 

alimentos e com a água, cuidados com o solo, tratamento de indivíduos 
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acometidos com a doença e principalmente orientação a essa população, pois, se 

sabe que os aspectos socioeconômicos e culturais estão diretamente  

Uma vez que foram identificados os nós críticos referentes ao problema 

principal, que é o alto índice de verminose, o próximo passo é o desenho das 

operações e projetos capazes de levar aos resultados e produtos esperados, 

assim como os recursos necessários para a elaboração e aplicabilidade do 

mesmo, tendo em vista os recursos e governabilidade da equipe. 

 

Sexto Passo: Desenho de Operações para os “Nós Críticos” do Problema 

Quadro 1 – Desenho das Operações para os Nós Críticos Selecionados 

Nó crítico Operação/Projeto Resultados 
esperados 

Produtos Recursos 
necessários 

Baixo nível 
de 
informação 

Saiba mais sobre 
Verminose 

População 
mais informada 
sobreas 
doenças 
parasitaria 

Programa de 
informação a 
população 

Cognitivo 
Conhecimentos 
sobre estratégias 
de comunicação e 
pedagógicas 
Organizacional 
Organizar agenda 
Político 
(articulação Inter 
setorial) 
Mobilização social 
Financeiro 
Para os recursos 
audiovisuais, 
folhetos ECT. 

Estrutura 
dos 
serviços de 
saúde 

Melhor cuidado 
para você. 

Garantia das 
consultas 
especializadas 
Garantia de 
exames 
previstos para 
o 100% dos 
casos 
 

Capacitação 
de 
Pessoal 
Contratação 
de compra de 
exames. 

Políticos 
Decisão de 
recursos para 
estruturar o 
serviço 
Financeiros 
Garantir os 
recursos para a 
pesquisa 
Cognitivo 
Elaboração da 
adequação 

Processo Linha de cuidado Cobertura de Linha de Cognitivo  
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de trabalho 
da equipe 
de Saúde 
da família 
inadequado 
para 
enfrentar o 
problema 

100% de 
população com 
risco de 
verminose. 

cuidado para 
Verminose 
Recursos 
humanos 
capacitados 
Gestão de 
linha de 
cuidado 

Elaboração de 
projeto de linha de 
cuidado e de 
protocolos 
Político 
Articulação entre 
os setores da 
saúde e adesão 
dos profissionais 
Organizacional 
Adequação de 
fluxos  

Hábitos e 
estilos de 
vida não 
saudáveis 
 

Mais saúde 
Modificar hábitos 
e estilos. 

Diminuir 
verminose em 
a população 

Propaganda 
na radio local 

Cognitivo 
Conhecimentos 
sobre estratégias 
de comunicação e 
pedagógicas 
Organizacional 
Organizar agenda 
Político 
(articulação Inter 
setorial) 
Mobilização 
social. 
Financeiro. 
Para os recursos 
audiovisuais, 
folhetos entre 
outros. 

 

 

Sétimo Passo: Identificação dos Recursos Críticos 

Quadro 2 – Identificação dos Recursos Críticos 

Operação Recurso Crítico 
Saiba mais sobre 
Verminose 

Político - conseguir o espaço de difusão por automóveis 
falantes. 
Financeiro – para aquisição de recursos audiovisuais, 
folhetos educativos, lupas para exame visual. 

Melhor cuidado para você Político – decisão de aumentar os recursos para 
estruturar o serviço. 

Linha de cuidado Político – articulação entre os setores da saúde e adesão 
dos profissionais 
Financeiros – recursos necessários para a estruturação 
do serviço (custeio e equipamentos) 

Mais saúde Político - conseguir o espaço de difusão por automóveis 
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falantes. 
Financeiro – para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos, lupas para exame visual. 

 

Oitavo Passo: Análise de Viabilidade do Plano. 

Quadro 3 – Viabilidade do Plano 

Operação/Projeto Recursos críticos 

Controle dos recursos 
críticos Ação 

estratégica Ator que 
controla Motivação 

Saiba mais sobre 
Verminose 

Político- conseguir 
espaço na 
divulgação local. 
Financeiro- para 
aquisição de 
recursos 
audiovisuais, 
folhetos 

Setor de 
comunicação 
social 
 
 
 
Secretário de 
Saúde 

Indiferente 
 
 
 
 
 
Indiferente 

Apresentar 
projeto 
Apoio das 
associações 
 
 
Apresentar 
projeto 
Apoio das 
associações 

Melhor cuidado 
para você. 
Estruturar os 
serviços de saúde 
para melhorar a 
efetividade do 
cuidado 

Político- decisão 
de aumentar os 
recursos para 
estruturar o serviço 
Financeiros-
recursos 
necessários para o 
equipamento da 
rede e para custeio 
(medicamentos, 
exames 

Perfeito 
municipal 
 
Secretario 
Municipal de 
Saúde 
 
Fundo 
municipal de 
Saúde 

Indiferente 
 
 
 
Indiferente 
 
 
 
Indiferente 

Apresentar 
projeto 

Linha de cuidado Político- 
articulação entre os 
setores 
assistenciais da 
saúde 

Secretário 
Municipal de 
Saúde 

Favorável  

Mais saúde Político- conseguir 
espaço na 
divulgação local. 
Financeiro- para 
aquisição de 
recursos 
audiovisuais, 

Setor de 
comunicação 
social 
 
 
 
Secretário de 
Saúde 

Indiferente 
 
 
 
 
 
Indiferente 

Apresentar 
projeto 
Apoio das 
associações 
 
 
Apresentar 
projeto 
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Nono Passo: Elaboração do Plano Operativo 

Quadro 4 – Plano Operativo 

Operações 
 

Resultados Ações estratégicas Responsável Prazo 

Saiba mais 
sobre 
Verminose 
 

População mais 
informada sobre 
as enfermidades 
Parasitarias.  

Realização de Palestras 
de verminose em cada 
micro área que a ESF 
atende ESF 
 
Reprodução de Material 
audiovisual da verminose 
e como evitar a doença 
na sala de espera da 
UBS 

Eruana Macedo 
(enfermeira da 
ESF) 
 
 
Eruana Macedo 
(enfermeira da 
ESF) 

Início 
três 
meses 
 
 
Início 
dois 
meses 

 Melhor 
cuidado 
para você 
 

Adequação da 
oferta de consulta 
á demanda. 
 

Definir os protocolos de 
atendimento de pacientes 
com suspeita de 
verminose 
 
Administrar as recursos 
para fazer pesquisa de 
verminose nas micro 
áreas que compreende a 
UBS 
 
Administrar os 
medicamentos 
necessários para o 
tratamento de suspeitos e 
positivos de verminose. 
 

Maurelis Gómez 
Rosales (medica 
da ESF) 
 
 
Sergio Figueiredo 
(Secretario de 
Saúde Municipal) 
Fundo Nacional de 
Saúde 
 

Início 
em três 
meses 
 
Dois 
meses 
 
 
 
 
Início 
em três 
meses 
 
 
 

Linha de 
cuidado 

Cobertura de 
consultas na UBS 
e coordenação 
da avaliação aos 
100% de 
pacientes com 
suspeita de 
verminose 

Linha de cuidado para 
pacientes com suspeita 
de verminose.  
 
Recursos humanos 
capacitados 
 
Gestão de linha de 
cuidado implantada 

Maurelis Gómez 
Rosales (medica 
da ESF) 
 
 
Maurelis Gómez 
Rosales (medica 
da ESF) 
 
 
Sergio Figueiredo 
(Secretario Municipal 
de Saúde). 

Início 
em três 
meses 
 
 
Início 
em dois 
meses 
 
Início 
em três 
meses 

Mas saúde População mais Realização de Palestras Eruana Macedo Início 
dois 
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Décimo Passo: Gestão do Plano 

Quadro 5 Gestão do Plano 

informada sobre 
os hábitos de 
vida saudáveis 
para evitaras 
enfermidades 
Parasitarias. 

de verminose cada micro 
área que atende ESF 
 
Reprodução de Material 
audiovisual da verminose 
e como evitar a doença 
na sala de espera da 
UBS 

(enfermeira da 
ESF) 
 
 
Eruana Macedo 
(enfermeira da ESF) 

meses 
 
 
Início 
dois 
meses 
 

Produto Responsável Prazo Situação 
atual 

Justificativa Novo 
Prazo 

Saiba mais 
sobre 

Verminose 
 

Eruana Macedo 
(enfermeira da 

ESF) 
 
 

Início três 
meses 

 

Projeto em fase 
de elaboração. 

 Dentro 
do 

prazo 

Melhor cuidado 
para você 

 

Maurelis Gómez 
Rosales (medica 

da ESF) 
 

Sergio Figueiredo 
(Secretário 

Municipal de 
Saúde 

 

Início três 
meses 

 

Projeto em fase 
de elaboração. 

 Dentro 
do 

prazo 

Linha de 
cuidado 

Maurelis Gómez 
Rosales (medica 

da ESF) 
 

Sergio Figueiredo 
(Secretario 

Municipal de 
Saúde. 

Início em 
três 

meses 

Projeto em fase 
de elaboração 

 Dentro 
do 

prazo 

Mas saúde Eruana Macedo 
(enfermeira da 

ESF) 
 
 

Início dois 
meses 

 

Projeto em fase 
de elaboração 

 Dentro 
do 

prazo 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os altos índices de verminose na área de abrangência da 

ESF Geraldo Teixeira Castro, assim como no município Juvenília o presente 

plano de intervenção visa a redução dos mesmos assim como a melhora da 

qualidade de vida da população observada. 

Para se alcançar os resultados esperados se fazem necessárias a 

elaboração e implantação de estratégias capazes de orientar e conscientizar a 

população sobre os riscos que estão expostos para que se consiga a diminuição 

da prevalência das parasitoses. Ações educativas devem ser implantadas nas 

comunidades, como a visita dos agentes comunitários de saúde nas residências 

das pessoas com o objetivo de orientar a população sobre o que fazer para evitar 

a contaminação de agentes parasitológicos, bem como aprimorar o atendimento 

nas unidades de saúde para que a pessoa infectada seja tratada e orientada 

adequadamente e dessa forma evitar que demais pessoas sejam contaminadas. 

A ausência de saneamento básico associado a fatores socioeconômicos e hábitos 

higiênicos ineficazes é responsável pela alta incidência de parasitos intestinais em 

muitas localidades do Brasil. A implantação de políticas públicas resolutivas 

também contribui para a melhora deste quadro de uma maneira geral. 

Desde que eu vim para o Brasil estou vivenciando uma realidade diferente 

do meu país, Cuba. Apesar de ser uma pequena ilha subdesenvolvida, temos um 

grande desenvolvimento nos setores saúde e educação, bem como em medicina 

de família. Trabalhar na cidade de Juvenília significa uma grande experiência para 

mim, eu trabalho em uma comunidade rural muito carente, onde a população 

quase nem consegue satisfazer as necessidades básicas e com um nível de 

educação muito baixo. Isso tem me levado a buscar estratégias para alcançar 

mudanças no estilo de vida da população e assim trabalhar com uma população 

com mais saúde, principalmente com a promoção e prevenção e o trabalho com 

minha equipe. O Curso de Especialização em Estratégia de Saúde da Família – 

CEESF significou para mim uma nova oportunidade de aprendizagem no trabalho 

com a medicina familiar. 
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