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RESUMO  

 

 

A esquistossomose é uma doença infecciosa causada por um parasita, Schistosoma 
mansoni, inicialmente assintomática, que pode evoluir para formas clínicas 
extremamente graves e levar o paciente a óbito. Ocorre em diversas partes do 
mundo de forma não controlada, endêmica. O objetivo desse trabalho  foi elaborar 
um projeto de intervenção para melhorar o controle das parasitoses na Estratégia 
Saúde da Família IV, da Unidade Básica de Saúde de Bom Jesus do Bagre, 
município de Belo Oriente, Minas Gerais.  Coletamos dados sobre a frequência das 
parasitoses em geral e, de modo especifico acerca da esquistossomose na 
comunidade de Bom Jesus do Bagre, em Belo Oriente, Minas Gerais. Como 
metodologia foi realizado primeiramente, o diagnóstico situacional de saúde pelo 
método da estimativa rápida, para identificar os principais problemas da 
comunidade. Comprovou-se grande incidência de esquistossomose e outras 
parasitoses que, com medidas fáceis de prevenção poderiam ser evitadas. 
Posteriormente foi realizada uma revisão da literatura sobre a temática para dar 
sustentação teórica ao plano. Por fim, foi delineado o plano de intervenção, seguindo 
os passos do Planejamento Estratégico Situacional, com a identificação dos nós 
críticos e as formas de atuação sobre eles, identificação dos atores envolvidos, a 
viabilidade política, os recursos necessários, e os meios a serem utilizados para que 
o objetivo pudesse ser alcançado. Desse modo, o estudo propõe campanhas e 
palestras educativas para melhorar medidas básicas de higiene e cuidados para 
prevenir essas doenças, diminuindo assim, sua incidência na comunidade. 

 
Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde, Estratégia Saúde da Família,  
Esquistossomose mansoni. Doenças Parasitárias.  
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ABSTRACT  

 

Schistosomiasis is an infectious disease caused by a parasite, Schistosoma 
mansoni, initially asymptomatic, which can progress to extremely severe clinical 
forms and lead the patient to death. It occurs in different parts of the world in an 
uncontrolled, endemic way. The objective of this work was to elaborate an 
intervention project to improve the control of parasites in the Family Health Strategy 
IV, of the Basic Health Unit of Bom Jesus do Bagre, municipality of Belo Oriente, 
Minas Gerais. We collected data on the frequency of parasites in general and, 
specifically, about schistosomiasis in the community of Bom Jesus do Bagre, in Belo 
Oriente, Minas Gerais. As a methodology, the situational health diagnosis using the 
rapid estimate method was performed first, to identify the main problems of the 
community. There was a high incidence of schistosomiasis and other parasites that, 
with easy preventive measures, could be avoided. Subsequently, a review of the 
literature on the subject was carried out to give theoretical support to the plan. 
Finally, the intervention plan was outlined, following the steps of the Situational 
Strategic Planning, with the identification of critical nodes and the ways of acting on 
them, identification of the actors involved, political feasibility, the necessary 
resources, and the means to be used so that the objective could be reached. In this 
way, the study proposes educational campaigns and lectures to improve basic 
hygiene and care measures to prevent these diseases, thus decreasing their 
incidence in the community. 
 
Key words: Primary Health Care, Family Health Strategy, Schistosomiasis mansoni. 
Parasitic diseases. 
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1. INTRODUÇÃO   

1.1 Aspectos gerais do Município de Belo Oriente  

Bom Jesus do Bagre é um distrito de Belo Oriente, município no interior do 

estado de Minas Gerais, localizada a 247 km da capital do Estado, pertence à 

mesorregião do Vale do Rio Doce, à microrregião de Ipatinga, com população 

estimada em 2018 de 26396 habitantes, com uma área da unidade territorial 2018 

(km²) 334,909, sendo que 3,2 km² em perímetro urbano, com 84% da população 

vivendo em zona urbana.  

A história de Belo Oriente teve início em 1811, quando foram criados os 

primeiros quartéis na região que era habitada pelos índios da nação Naknanuk, 

pertencentes à mesma família dos Botocudos que habitavam o lado setentrional do 

Rio Doce. Antes do processo de industrialização do Vale do Aço desenvolvia-se no 

município de Belo Oriente, a cultura de milho, feijão, arroz, café, algodão, cana-de-

açúcar (PREFEITURA DE BELO ORIENTE, 2011).  

Na década de 1970, implanta-se em Belo Oriente a Cenibra – Celulose Nipo 

Brasileira S/A, às margens do Rio Doce e da BR-381, fundada em 13 de setembro 

de 1973, a empresa começou a operar em 1977 com capacidade nominal de 

produção de 225 mil toneladas. Após sucessivas melhorias nas condições 

operacionais, a empresa foi gradativamente elevando seus níveis de produção até 

chegar à capacidade atual.  

A empresa configura-se como uma das maiores produtoras mundiais de 

celulose branqueada, com o desenvolvimento assim do município, em 8 de Outubro 

de 1982, é criado o distrito de Bom Jesus do Bagre. Há cerca de dezessete anos o 

município adotou a estratégia de saúde da família e conta hoje com 10 equipes com 

a cobertura de 98,1 % da população. 
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Figura 1 - Praça Nossa Senhora da Piedade 

 

Fonte: diariopopularmg.com.br/belo-oriente-quer-impulsionar-turismo/ 

 

1.2 Aspectos da comunidade Bom Jesus do Bagre 

Bom Jesus do Bagre é uma comunidade com cerca de 1553 habitantes, 

localizada na zona rural de Belo Oriente, há 16 km do centro da cidade. A estrutura 

de saneamento básico deixa muito a desejar. A população conserva hábitos e 

costumes próprios da população rural, como uso do fogão a lenha e o gosto de 

comemorar festas religiosas e locais, sendo a mais importante a festa do boi balaio. 

Em Bom Jesus do Bagre trabalha uma equipe de saúde da família, a IV ESF de Belo 

Oriente.  

A comunidade de Bom Jesus do Bagre está formada em sua maioria por 

zonas rurais, distantes e de difícil acesso, o nível escolar é baixo, a estrutura é 

precária, 90% das ruas são de terra, sem saneamento básico e coleta de lixo 

precária, não tem tratamento de água. 

A demografia se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos 

populacionais. Abaixo veremos um quadro demonstrativo e seu gráfico da população 

de Belo Oriente. 
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Quadro 1 - População de Bom Jesus do Bagre, 2019 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1 10 17 27 

1 – 4 22 25 47 

5 – 14 62 71 133 

15 – 19 76 95 171 

20 – 29 120 161 281 

30 – 39 108 141 249 

40 – 49 106 139 245 

50 – 59 108 109 217 

60 – 69 58 71 129 

70 – 79 16 15 31 

≥ 80 08 15 23 

TOTAL 694 859 1553 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019  

GRÁFICO 1 - Demonstrativo da População de Bom Jesus do Bagre, 2019 
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2019   

Pode-se observar que a população se concentra em uma faixa etária de idade 

de 15 a 60 anos, sendo eles maioria do sexo feminino. 

  

GRÁFICO 2 - Demonstração dos índices de doença de Bom Jesus do Bagre, 2019 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019 
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Observa-se que entre todos os problemas encontrados na comunidade, cinco 

estão em destaque que são usuário de drogas, alcoólatras, hipertensos e cardíacos 

e pessoas com problemas mentais. 

Assim como em todo país, as principais causas de óbitos em Belo Oriente são 

as doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. As causas de internação 

hospitalares mais comuns são pneumonia e de compensação de doenças crônicas 

como hipertensão arterial e diabetes. Entre as causas de notificação destacam-se a 

esquistossomose, dengue e chikungunya.  

1.3 O Sistema Municipal de Saúde  

A atenção primaria de Belo Oriente é composta por 10 equipes de saúde da 

família em sete Unidades Básicas de Saúde.  

Os atendimentos de saúde secundários e terciários são derivados ao 

município vizinho – Ipatinga. Enquanto não ocorre a reabertura do hospital de Belo 

Oriente, os pacientes são encaminhados ao município limítrofe. 

Como sistema de apoio, para diagnóstico contamos com três laboratórios 

clínicos e diversas clínicas de diagnóstico por imagem, conveniadas com a 

Secretaria Municipal de Saúde; para suporte terapêutico existe o convenio com o 

Centro de Oncologia e Radioterapia para tratamento oncológico, localizado em 

Ipatinga (COR). Para a assistência farmacêutica, encontramos uma farmácia em 

todas as unidades básicas de saúde e toda informação sobre saúde do município 

está disponível na secretaria de saúde de Belo Oriente. 

Sobre o sistema logístico em transporte, contamos com dois carros e uma 

ambulância disponíveis na UBS para deslocamento dos pacientes para consultas, 

exames e atendimentos de urgência/emergência; o prontuário clínico é usado 

simultaneamente o eletrônico e o físico; e todos os usuários possuem o cartão de 

identificação do SUS, se realiza o cadastro e o cartão na UBS. 

Quanto ao sistema de referência e contra referência no município, estes são 

inexistentes, não cumprindo o princípio de integralidade. Na maioria das vezes, as 

informações necessárias para o atendimento de forma integral são obtidas por 

relatos dos pacientes, não sendo assim, de fontes seguras e completas.  
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Como principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de Saúde, 

podemos citar a falta de assistência medica de urgência/emergência, a atenção 

devida hospitalar, a falta de planejamento para atuação na área de saúde e o apoio 

para entendimento de diagnóstico é insuficiente, e a desorganização na rede de 

serviços. 

 1.4 A Unidade Básica de Saúde de Bom Jesus do Bagre  

A Unidade de Saúde de Bom Jesus do Bagre está localizada na rua principal 

do distrito de Bom Jesus. A recepção é pequena, não tendo a quantidade necessária 

de cadeiras para que todos possam aguardar os atendimentos sentados e de 

maneira cômoda. A Unidade possui dois consultórios, uma sala para enfermagem, 

uma sala para pacientes em observação, um consultório odontológico, uma sala de 

reunião, uma pequena farmácia, a sala da coordenação, uma sala de vacina, uma 

para curativos e uma para procedimentos. Conta ainda com uma cozinha pequena, 

e uma sala para lavagem e preparação de materiais. 

Os principais problemas encontrados na Unidade Básica de Saúde de Bom 

Jesus do Bagre são a estrutura do banheiro para funcionários, os equipamentos de 

cozinha e o funcionamento de atendimento da farmácia, pois é incompatível com o 

atendimento médico.  

1.5 A equipe de Saúde da Família IV, da Unidade Básica de Saúde de Bom Jesus 

do Bagre  

A Equipe de Saúde da Família IV é formada por uma médica, uma técnica em 

enfermagem, uma enfermeira, quatro agentes de saúde, um dentista que atua 3 

vezes na semana na comunidade, e um técnico odontológico que auxilia o dentista e 

é responsável pelo agendamento. 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Bom Jesus do Bagre  

A Unidade de Saúde funciona de 7:00 as 16:00 horas, com atendimento 

médico de segunda a quinta. Nas segundas-feiras ocorre a triagem realizada pela 

enfermeira, onde os atendimentos médicos mais urgentes são realizados no mesmo 

dia e os demais agendados para a semana. 
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1.7 O dia a dia da equipe de Saúde da Família IV 

A agenda da UBS conta com grande demanda, agendamentos, visitas 

domiciliares, atendimentos na zona rural, puericultura, pré-natal, e grupos de 

hipertensos/diabéticos.  

O atendimento médico ocorre de segunda a quinta, com atendimento por 

enfermagem na segunda-feira para triagem, onde as consultas mais urgentes são 

realizadas no mesmo dia e as demais marcadas para a semana. Na terça-feira pela 

manhã ocorre o atendimento na zona rural mais afastada da UBS, e à tarde ocorrem 

as visitas domiciliares programadas. Quarta-feira pela manhã, normalmente, 

acontece grupo hiperdia e pela tarde consultadas agendadas; Na quinta-feira pela 

manhã realiza-se o pré-natal, de acordo a necessidade da comunidade e a tarde 

puericultura.  

O atendimento pela equipe de enfermagem para curativos e vacinação 

acontece todos os dias, juntamente com o atendimento da farmácia da unidade 

também de segunda a sexta. 

 1.8 Estimativa Rápida: Problemas de saúde do território e da comunidade (Primeiro 

Passo)  

A estimativa rápida constitui-se ferramenta apropriada ao planejamento 

estratégico situacional para equipes de Saúde da Família, possibilitando a análise da 

situação de saúde do território, considerando a perspectiva dos diferentes atores 

sociais envolvidos na construção da realidade local.  

Por meio do Sistema de Informações da Atenção Básica, oficinas com 

crianças e adolescentes de escolas locais, grupos de gestantes, idosos, hipertensos 

e diabéticos, bem como entrevistas com 11 lideranças e observação em campo, 

buscamos identificar problemas e potencialidades que influenciam a saúde. As 

agentes comunitárias participaram do processo por meio de oito oficinas, que 

resultaram na construção de mapas físicos contemplando situações de interesse 

para o diagnóstico de saúde local, tendo como resultado:  

 Alto índice de parasitoses. 

 Falta de saneamento básico 
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 Maior parte da população está na zona rural 

 Baixo nível socioeconômico e escolar 

 Difícil acesso a comunidade (todas as estradas que dão acesso a Bom 

Jesus do Bagre são de terra e o transporte público tem horários 

limitados). 

 Cobertura incompleta 

 Falta de atendimento de urgência e emergência 

 Falta de atenção hospitalar, sendo necessário acudir a cidade próxima. 

 Falta planejamento para área da saúde. 

 Apoio diagnóstico laboratorial e por imagem insuficiente. 

 Desorganização na rede de serviços. 

 

 

 

1.9 Priorização dos Problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(Segundo Passo) 

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adstrita à equipe de Unidade Básica de Saúde Bom Jesus do Bagre, município 

de Belo Oriente, estado de Minas Gerais, 2019. 

Problemas Importância Urgência Capacidade de 

enfrentamento 

Seleção / 

Priorização 

Parasitose Alta* 7** Parcial*** 1**** 

Baixo nível 

socioeconômico 

Alta* 5** Fora*** 2**** 

Acesso difícil Alta* 5** Fora*** 3**** 

Saneamento 

básico 

Alta* 5** Fora*** 4**** 

Faltam serviços 

de urgência e 

emergência 

Alta* 5** Fora*** 5**** 

Exames 

insuficientes 

Alta* 3** Fora*** 6**** 

Fonte: Elaborado pela Autora 
 
*Alta, média ou baixa 
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** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

A maioria das soluções dos problemas observados na comunidade de Bom 

Jesus do Bagre está fora da capacidade de enfrentamento da equipe responsável 

pelo projeto, sendo assim, a parasitose foi escolhida como problema para uma 

intervenção efetiva. 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

Diante dos resultados, observamos o alto índice de doenças parasitárias na 

comunidade de Bom Jesus do Bagre, principalmente pelo consumo de água não 

potável e a falta de saneamento básico.  

Como prováveis principais causas do contágio, verificamos o contato da 

população com solos contaminados por fezes, o costume de andar descalços por 

terrenos sem pavimentação e pescar em riachos e córregos contaminados, assim 

como o consumo de água sem filtrar para beber e/ou lavar verduras e frutas. Grande 

parte das ruas é de terra, acumulando poeira propiciando a contaminação por 

parasitos. 

Conforme Fortes (2004) as parasitoses intestinais não são bem 

compreendidas pela população sobre seus mecanismos de transmissão, o controle 

das mesmas demandam ações para mudanças no estilo de vida, sendo necessário 

um envolvimento efetivo da comunidade na promoção de saúde e melhoria da 

qualidade de vida.  

Ao refletir sobre os motivos dos atendimentos realizados pela equipe, 

constatamos complicações graves por infecções parasitarias, como hepatopatias 

crônicas e varizes esofágicas, as quais poderiam ser evitadas com medidas simples 

de higiene.  
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Diante do exposto, buscamos, por meio do presente projeto de intervenção,  

difundir medidas educativas para toda a população sobre a prevenção e cuidados 

para evitar a reinfecção, além de facilitar o acesso a exames de diagnóstico de 

parasitoses intestinais e melhoria das condições de saúde da população.    

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar o controle das 

parasitoses na Estratégia Saúde da Família IV, da Unidade Básica de Saúde de 

Bom Jesus do Bagre, município de Belo Oriente, Minas Gerais. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Propor medidas educativas para a população sobre a prevenção, por 

meio de palestras e panfletos; 

 Incentivar uso de água potável (ou fervida); 

 Estimular a higiene doméstica e pessoal. 
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4. METODOLOGIA  

A metodologia baseia-se na elaboração de uma proposta de intervenção, por 

meio da utilização do Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS: 

SANTOS, 2018). 

Assim, inicialmente foi realizado o Diagnóstico Situacional por meio do 

método de estimativa rápida que é capaz de identificar as necessidades de grupos 

distintos, inclusive daqueles menos favorecidos, a partir de informações advindas da 

própria população em conjunto com outros profissionais e agentes ativos da região 

em questão (FARIA; CAMPOS: SANTOS, 2018). Diversos problemas foram 

identificados na referida comunidade.  

Após a seleção e priorização do problema a ser enfrentado, buscou-se 

embasamento teórico acerca da temática, por meio de uma revisão bibliográfica do 

tipo narrativa nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, com textos 

completos, publicados em português, além de livros e documentos do Ministério da 

Saúde. Foram utilizados os descritores: atenção primária à saúde, estratégia saúde 

da família, esquistossomose e doenças parasitárias. 

Baseado nos resultados obtidos pelo diagnóstico situacional e fundamentado 

na revisão de literatura, foi desenvolvido um plano de ação de acordo com o 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS: SANTOS, 2018), contando 

com a participação dos demais membros da ESF, para atender a população alvo no 

enfrentamento deste problema. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

5.1 Atenção Primária em Saúde  

A Atenção Primária à Saúde (APS) é geralmente o primeiro ponto de contato, 

oferecendo atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, que pode 

atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa ao longo de sua 

vida. Na sua essência, a APS cuida das pessoas e não apenas trata doenças ou 

condições específicas (OMS, 2008). 

Esse setor oferta atenção integral o mais próximo possível do ambiente 

cotidiano dos indivíduos, famílias e comunidades. Isso inclui um espectro de 

serviços que vão desde a promoção da saúde (por exemplo, orientações para uma 

melhor alimentação) e prevenção (como vacinação e planejamento familiar) até o 

tratamento de doença agudas e infecciosas, o controle de doenças crônicas, 

cuidados paliativos e reabilitação.  

A APS está enraizada no compromisso com a justiça social e a equidade e no 

reconhecimento do direito fundamental ao mais alto padrão atingível de saúde, 

conforme ressaltado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

“Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis [...]”. (STARFIELD, 2002, p. 10) 

O conceito de atenção primária à saúde tem sido repetidamente 

reinterpretado e redefinido. A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu 

uma definição coesa baseada em três componentes: garantir que as pessoas 

tenham acesso a serviços abrangentes de promoção, proteção, prevenção, cura, 
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reabilitação e cuidados paliativos ao longo da vida, priorizando estrategicamente as 

principais funções do sistema voltadas para indivíduos, famílias e para a população 

em geral como elementos centrais da prestação de serviços integrados em todos os 

níveis de atenção; agir de forma sistemática sobre os determinantes mais amplos de 

saúde (incluindo características e comportamentos sociais, econômicos, ambientais, 

bem como das pessoas), por meio de políticas públicas e ações baseadas em 

evidências em todos os setores; e empoderar indivíduos, famílias e comunidades 

para otimizar sua saúde, como defensores de políticas que promovam e protejam a 

saúde e o bem-estar, como co-desenvolvedores de serviços sociais e de saúde por 

meio de sua participação e como cuidadores de saúde de si mesmos e de outras 

pessoas (OMS, 2008). 

5.2 Estratégia Saúde Da Família   

A Estratégia de Saúde da Família tem como propósito contribuir na 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e na municipalização da 

integralidade e participação da comunidade. Apesar da ESF ter sido criada em 1994, 

na verdade, só entra condições de crescimento qualitativo e quantitativo, mais 

precisamente em 1998. A mesma surgiu da necessidade de uma nova abordagem 

de atendimento, uma vez que, a estrutura clássica das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) não estava atendendo integralmente à necessidade da população. Está 

inserida em um contexto de decisão, político e institucional de fortalecimento da 

Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (MIOTO, 2000). 

Na ESF o território define em si a adstrição dos usuários, propiciando 

relações de vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos a 

profissionais/equipes, sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, 

garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2017). 

A ideia de que os cuidados dispensados na Atenção Básica são simples há 

muito deixou de ser realidade, se é que algum dia o foi. Estes são complexos e 

precisam dar conta das necessidades de saúde da população, em nível individual 

e/ou coletivo, de forma que as ações influam na saúde e na autonomia das pessoas 

e nos determinantes e condicionantes de saúde da comunidade. Entretanto, fica o 
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alerta de Schimith e Lima (2004) de que apenas a menção da sigla ESF não 

significa necessariamente mudança de paradigma, em que o modelo de vigilância à 

saúde, base desta estratégia, esteja apenas no território delimitado e na população 

adstrita.  

A principal porta de entrada do sistema de saúde, inicia-se com o ato de 

acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para a maioria dos problemas de 

saúde da população, minorando danos e sofrimentos e responsabilizando-se pela 

efetividade do cuidado, ainda que este seja ofertado em outros pontos de atenção 

da rede, garantindo sua integralidade (BRASIL, 2017).  

Para isso, é necessário que o trabalho seja realizado em equipe, de forma 

que os saberes se somem e possam se concretizar em cuidados efetivos dirigidos a 

populações de territórios definidos, pelos quais essa equipe assume a 

responsabilidade sanitária. Perceba que muitos profissionais presenciam ainda hoje 

a hegemonia dos saberes e a separação dos fazeres. Muitos de nós fomos instados, 

durante o tempo de universidade, ao trabalho isolado, no qual apenas nossos pares 

faziam parte da cadeia de discussão e de tomadas de decisões, o que dificultou, em 

muito, a ideia do trabalho compartilhado (BRASIL, 2017). 

Os serviços de atenção primária à saúde passam a ser valorizados 

internacionalmente, o que repercuti no Brasil, onde são constituídos programas para 

a Atenção Primaria em Saúde (APS), de forma desarticulada no início nos demais 

setor, mas aos poucos possibilitaram uma maior integração em ações preventivas e 

curativas e tornaram mais concretas as discussões sobre a hierarquização da 

assistência à saúde. Dessa forma, nasce o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Observa-se que o desenvolvimento do trabalho em equipe não se constitui 

em um processo simples. As mudanças ocorridas na modernidade, a globalização 

das doenças, das práticas em saúde e dos hábitos de vida exigem que cada 

profissional se atualize constantemente para que possa efetivamente atuar em um 

projeto que envolva a equipe. Assim, os Ministérios da Saúde, da Educação e da 

Ciência e Tecnologia lançaram mão de estratégias que dessem conta desses 

desafios. 
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5.3 Parasitose Intestinal/ Esquistossomose   

A esquistossomose é endêmica em vasta extensão do território nacional, 

considerada ainda um grave problema de saúde pública no Brasil porque acomete 

milhões de pessoas, provocando um número expressivo de formas graves e óbitos 

(BRASIL, 2010). 

 Ela ocorre nas localidades sem saneamento ou com saneamento básico 

inadequado, sendo adquirida através da pele e mucosas em consequência do 

contato humano com águas contendo formas infectantes do S. mansoni. A 

transmissão da doença depende da presença do homem infectado, excretando ovos 

do helminto pelas fezes, e dos caramujos aquáticos, que atuam como hospedeiros 

intermediários, liberando larvas infectantes do verme nas coleções hídricas 

utilizadas pelos seres humanos (BRASIL, 2010). 

Outros fatores, além do saneamento, atuam como condicionantes e 

contribuem para a ocorrência da esquistossomose numa localidade. Entre esses, 

destacam-se: o nível socioeconômico, ocupação, lazer, grau de educação e 

informação da população exposta ao risco da doença. Esses fatores se relacionam e 

favorecem a transmissão da doença, em maior ou menor intensidade, de acordo 

com a realidade local  (BRASIL, 2010). 

Devido à complexidade do mecanismo de transmissão da esquistossomose e 

diversidade dos fatores condicionantes, o controle da doença depende de várias 

ações preventivas: a) diagnóstico precoce e tratamento oportuno; b) vigilância e 

controle dos hospedeiros intermediários; c) ações educativas em saúde; d) ações de 

saneamento para modificação das condições domiciliares e ambientais favoráveis à 

transmissão (BRASIL, 2010).  

A redução da morbimortalidade da esquistossomose requer a detecção 

precoce e pronto tratamento de todos os portadores para evitar que a ação 

patogênica acumulativa dos ovos do S. mansoni provoque alterações nos órgãos 

afetados, especialmente fígado, resultando na hipertensão portal e outras formas 

graves da doença. A detecção e tratamento dos portadores objetivam também 

reduzir a expansão geográfica da esquistossomose (BRASIL, 2010). 
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Os portadores sintomáticos com doença grave, na fase aguda ou crônica, e 

os casos de formas ectópicas, por exemplo, de esquistossomose medular, chegam 

por demanda passiva no serviço de saúde e devem ter acesso aos cuidados 

médicos e aos diagnósticos na rede de atenção básica e serviços especializados. 

Após o diagnóstico, esses casos devem ser notificados e investigados, pois 

funcionam como marcadores de áreas endêmicas críticas, que necessitam de 

atenção prioritária com ações integradas. Essas ações devem ser planejadas e 

desenvolvidas com a participação de outras áreas sociais e governamentais, como 

saneamento, educação, turismo, meio ambiente e Ministério Público (BRASIL, 2010)  

A esquistossomose mansoni é uma doença infecto parasitária provocada por 

vermes do gênero Schistosoma, que têm como hospedeiros intermediários 

caramujos de água doce do gênero Bimphalaria, e que pode evoluir desde formas 

assintomáticas até formas clínicas extremamente graves. É decorrente da presença 

de vermes que se alojam e vivem nos vasos mesentéricos durante vários anos nas 

suas formas adultas e diferenciadas sexualmente. Uma vez que as formas adultas 

estejam alojadas, inicia-se a oviposição. Alguns desses ovos são expelidos do 

organismo juntamente com as fezes, promovendo assim a perpetuação do ciclo vital 

do parasita, sempre que condições ambientais favoráveis estiverem presentes. Os 

ovos não eliminados produzem minúsculos granulomas e nódulos cicatriciais nos 

órgãos em que se depositam, geralmente nas paredes do intestino ou no fígado, 

podendo originar formas ectópicas em qualquer órgão ou tecido do organismo 

humano (SIQUEIRA-BATISTA et al, 2000) 

A sintomatologia apresentada depende da localização, da quantidade do 

parasita nos diferentes órgãos, das reações do organismo humano e da resposta ao 

tratamento. Na maioria dos casos de infecção esquistossomótica os efeitos 

patológicos mais importantes são observados na fase crônica da doença, quando 

pode haver comprometimento hepático e consequente hipertensão portal. 

Entretanto, na forma inicial pode haver consequências graves como paraplegia ou 

morte. (BRASIL, 2017)  

Com esse plano de intervenção aplicado espera-se reduzir a incidência e 

prevalência de doenças enteroparasitarias e as complicações na população de 

abrangência, no município de Bom Jesus do Bagre - MG 
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Espera-se que após este projeto de intervenção existam menos casos 

sintomáticos de parasitose intestinal. Haja melhora dos níveis de higiene e 

saneamento nas famílias da área de abrangência. 

Como todo projeto de intervenção é monitorado pela equipe de saúde 

poderemos acompanhar a melhoria e as mudanças proporcionadas após o inicio 

destas condutas. Será avaliado de forma qualitativa a partir das observações 

durante as visitas dos agentes de saúde sobre os hábitos de higiene e saneamento 

básico e também por meio da verificação da diminuição ou não dos sintomáticos. 

 

6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

Realizou-se a elaboração da proposta de intervenção, utilizando-se o método 

do Planejamento Estratégico Situacional (PES) simplificado, de acordo com (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

O PES propõe, a partir de seus fundamentos e método, o desenvolvimento do 

planejamento como um processo participativo. Possibilita, dessa forma, a 

incorporação dos pontos de vista dos vários setores sociais, incluindo a população, e 

que os diferentes atores sociais explicitem suas demandas, propostas e estratégias 

de solução, numa perspectiva de negociação dos diversos interesses em jogo 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 6.1 Descrição do problema selecionado 

Descrição do problema “alto índice de parasitoses/esquistossomose em Bom 

Jesus do Bagre”, município de Belo Oriente, 2019. O quadro 3, abaixo,  mostra o 

número de atendimentos de portadores das doenças:  

Quadro 3 - Índice de Parasitoses em Bom Jesus do Bagre, município de Belo Oriente, 
2019. 

Descrição Valores Fontes 

Atendimentos 11021 e-SUS 

Parasitose 337 e-SUS 
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Esquistossomose 94 e-SUS 

 

Dos motivos das consultas realizadas entre setembro de 2016 a maio de 

2019, as consultas por parasitoses representaram 3,05 % do total, e destas 27,89 % 

foram por esquistossomose, com sequelas hepáticas, esplênicas e varizes 

esofágicas, apresentando casos graves com paciente na fila de transplante de 

fígado por hepatopatia por esquistossomose. Esses valores seguramente seriam 

mais expressivos com apoio da gestão municipal para a realização de exames para 

diagnóstico. 

Assim, o município de Bom Jesus do Bagre tem índice elevado de parasitoses 

intestinais. Podemos dizer que esta situação está dada principalmente porque as 

ações de promoção e prevenção de saúde realizada são insuficientes. 

6.2 Explicação Do Problema 

As parasitoses intestinais são infecções causadas por parasitas intestinais, 

que podem ser helmintos ou protozoários, e estão diretamente relacionadas às 

condições de higiene, saneamento básico, educação e habitação da população, 

principalmente em locais onde essas condições são precárias. 

Este fato vem sendo observado na forma de quadros clínicos das crianças 

compatíveis com essas doenças, histórias prévias nos prontuários e casos 

frequentes de reinfecção, constatados nas consultas médicas. Ao interrogar os 

pacientes sobre as parasitoses e as principais formas de evitá-las durante as 

consultas e as visitas dos Agentes Comunitários de Saúde obteve-se o seguinte 

resultado: os pacientes têm o costume de consumir água sem ferver ou clorar as 

aguas de consumo ou filtrar, frutas sem lavar, baixo nível de higiene pessoal e 

sanitária e pouco e nenhum conhecimento sobre a transmissão das doenças 

parasitárias então por tales motivos e por aumento significativo de estas doenças se 

decidiu fazer este projeto. 
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6.3 Seleção Dos Nós Críticos  

Diante do problema selecionado pela equipe: alto índice de 

parasitoses/esquistossomose, o passo seguinte foi a seleção dos nós críticos deste, 

conforme segue abaixo:  

 Falta de educação populacional sobre prevenção; 

 Não utilização de água potável; 

 Precária higiene doméstica. 

 

 

6.4 Desenho das Operações 

Quadro 4 - Operações sobre os nós críticos relacionados ao problema “Alto índice de 
parasitose”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família IV, do 
município Belo Oriente, estado de Minas Gerais 

Nó critico Operação/ 

Projeto 

Resultados 

esperados 

Produtos Recursos 

necessários 

Falta de 

educação 

populacional 

sobre 

prevenção 

 

Instruir a 
população 

sobre medidas 
de prevenção 

Aprendizagem 
sobre medidas 

preventivas 

Palestras nas 
escolas e 

distribuição de 
panfletos 

informativos 

Organizacional – 
organizar e agendar 

as palestras. 

Cognitivo – 
informação sobre o 

tema. 

Financeiro – para 
aquisição de folhetos. 

Não 

utilização de 

água potável 

 

 

Incentivar o 
consumo 

exclusivo de 
água potável 
ou ensinar 

sobre ferver a 
água que será 

consumida 

Diminuir 
consumo de 

água e 
alimentos 

contaminados 

Campanha 
educativa 

sobre uso de 
água potável 

Organizacional – 
organizar campanhas 

sobre uso de água 
potável. 

Cognitivo – 
elaboração do projeto 

da campanha, com 
informação sobre o 

tema. 

Político – articulação e 
adesão dos 

profissionais. 

Financeiro – aquisição 
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de filtros de água. 

Precária 

higiene 

doméstica 

 

Promover a 
higiene no lar 

Coleta de lixo, 
limpeza de 

casa e 
terrenos, 
diminuir 
insetos. 

Programa de 
limpeza local, 
Limpeza de 

terrenos 
baldios. 

Conscientização 
da população 
para limpeza 

doméstica 
diária. 

Organizacional – 
organizar campanhas 

e limpeza local. 

 

 

A solução para o problema da parasitose em nossa comunidade esta 

vinculado à mudança de hábito da população em realizar no seu dia a dia, alguns 

cuidados como: lavar sempre os alimentos que serão ingeridos crus, deve-se 

colocar 1 gota de cloro para 1 litro de água filtrada e deixar de molho por 20 minutos 

antes de os ingerirem, assim como colocarem em suas rotinas a higienização das 

mãos sempre antes e após as refeições. A água deve ser filtrada ou fervida antes de 

consumi-la, pois ela se contamina nas tubulações. 

Quanto ao saneamento básico, também é necessário cobrar dos órgãos 

responsáveis que os mesmos procedam com a estruturação de redes de água e 

esgoto uma vez que a não existência destes aumenta a proliferação de incidências 

parasitárias. Exigir destes a coleta diária ou periódica do lixo urbano. 

A solução para este problema se encontra em incentivar a população a mudar 

seus estilos de vida, melhorando seus hábitos higiênicos e sanitários, através de 

educação popular, usando os diversos meios possíveis, rádio, TV jornal e 

mensagens fonadas, etc. para propiciar o mesmo.  

 

6.5 Seleção dos “nos críticos”: 

Após análise com a equipe de saúde foram identificados os principais “nós 

críticos”:  

- Falta de informação da população sobre as parasitoses.  

- Hábitos de higiene inadequados.  
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- Precário saneamento básico na comunidade.  

- Inadequado acesso a água potável. 

Quadro 5 - Operações sobre a “Falta de informação sobre as parasitoses” 

Nó crítico 1 Falta de informação sobre as parasitoses 

Operações Treinamento da equipe de saúde, professores e lideranças 
comunitárias sobre parasitose intestinal.  
Instrução da população do que é parasitose intestinal. 
Campanhas educativas na comunidade.  
Palestras e outras atividades educativas nas escolas.  
Palestras na sala de espera da unidade de saúde.  
Distribuição de folhetos educativos em lugares públicos 

Projeto “Conhecimento é saúde” 

Resultados esperados Aumentar o conhecimento sobre o controle e transmissão das 
parasitoses 

Produtos esperados Equipe de saúde treinada para promover campanhas educativas. 
Folhetos educativos para população em geral. 

Recursos necessários Cognitivo: desenvolvimento de capacitação e linha de cuidado 
do paciente com parasitose na atenção básica.  
Financeiro: financiamento para materiais educativos.  
Organizacional: otimizar espaços para educação permanente em 
saúde e espaços de educação em com a comunidade.  
Político: adesão dos profissionais de saúde, lideranças e meios 
de comunicação. 

Recursos críticos Financeiro: financiamento para materiais educativos.  
Político: adesão dos profissionais da unidade. 

Controle dos recursos críticos Financeiro: Secretário de Saúde, motivação favorável.  
Político: Gerente da unidade, motivação favorável 

Ações estratégicas Aumentar as visitas domiciliares por ACS. 

Prazos Início imediato. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das ações 

Equipe multidisciplinar do PSF 

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

Controle da execução das ações segundo o cronograma mensal 
nas reuniões da equipe.  
Participação do responsável do projeto nas atividades de 
capacitação para verificar seu cumprimento.  
Pesquisar o cumprimento dos protocolos entre os paciente 
atendidos. 

 

 

Quadro 6 -  Operações sobre os “Hábitos de higiene inadequados” relacionado 

Nó crítico 2 Hábitos de higiene inadequados 

Operações Controle de resíduos e vetores.  
Cuidado com poços, rios e igarapés.  
Campanhas educativas através de visitas domiciliares, palestras na sala 
de espera da unidade e distribuição de materiais educativo para reforçar 
sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente e o domicílio. 

Projeto “Ambiente seguro” 

Resultados esperados Agendamento de consultas para os sintomáticos. 

Produtos esperados Materiais educativos. 
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Recursos necessários Financeiro: produção de material educativo.  
Cognitivo: Técnicas de comunicação.  
Político: Estruturação de saneamento para garantir água de qualidade, e 
controle de resíduos líquidos e sólidos na comunidade  
Organizacional: Articulação de espaços públicos para divulgação de 
informação e material educativo 

Recursos críticos Financeiro: produção de material educativo.  
Político: Estruturação de saneamento para garantir água de qualidade, e 
controle de resíduos líquidos e sólidos na comunidade  
Organizacional: Articulação de espaços públicos para divulgação de 
informação e material educativo. 

Controle dos recursos 
críticos 

Financeiro: Secretário de Saúde, motivação favorável.  
Político: Secretário de Saúde e Organizações comunitárias, motivação 
favorável.  
Organizacional: Organizações comunitárias, motivação favorável. 

Ações estratégicas Sensibilizar a população para que mudem suas condutas sanitárias 

Prazos Início imediato. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Controle mensal para avaliar a execução das ações educativas, usando 
uma ficha de controle para cada família e monitoramento das condições 
sanitárias e ambientais dos espaços públicos. 

 

Quadro 7 - Operações sobre o “Precário saneamento básico na comunidade” 

Nó crítico 3 Precário saneamento básico na comunidade 

Operações Campanhas educativas na comunidade direcionadas à modificar hábitos 
e estilos de vida.  
Palestras e outras atividades educativas nas escolas. Palestras na sala 
de espera da unidade de saúde. 

Projeto “Higiene é Saúde” 

Resultados esperados Melhorar em 90% a higiene pessoal 

Produtos esperados Programa educativo nas escolas. 
Folhetos educativos. 

Recursos necessários Cognitivo: Desenvolvimento da estratégia educativa.  
Organizacional: espaços para efetuar as reuniões e atividades 
educativas. Político: Articulação com o setor de educação.  
Financeiro: Financiamento de folhetos e cartazes. 

Recursos críticos Político: Articulação com o setor de educação. 
Financeiro: Financiamento de folhetos e cartazes 

Controle dos recursos 
críticos 

Político: Diretor da escola, motivação favorável.  
Financeiro: Secretário de Saúde, motivação favorável..  
Político: Gerente da unidade, motivação favorável 

Ações estratégicas Sensibilizar a população para que mudem suas condutas sanitárias. 

Prazos Início imediato. 
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Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Controle mensal para avaliar a execução das ações educativas, usando 
uma ficha de controle para cada família e monitoramento das condições 
sanitárias e ambientais dos espaços públicos. 

 

Quadro 8 - Operações sobre a “Inadequado acesso a água potável” 

Nó crítico 4 Inadequado acesso a água potável 

Operações Linha de cuidado para as parasitoses intestinais Implantação de sistema 
para cloração de água do sistema de abastecimento de água na 
comunidade. 

Projeto “Água é vida” 

Resultados esperados Garantir tratamento para 90% das pessoas mais afetadas (crianças). 
Tratamento de 100% da água de consumo no domicílio 

Produtos esperados Implantar os meios de tratamento de água concordando com a realidade 
vivenciada. 

Recursos necessários Financeiro: financiamento para a compra e montagem do sistema para a 
cloração de água na rede pública.  
Cognitivo: desenvolvimento do projeto para a gestão e implantação de 
sistema para cloração de água nas fontes de abastecimento.  
Político: articulação das instituições e associações da comunidade, 
aprovação do projeto na prefeitura municipal. 

Recursos críticos Cognitivo: desenvolvimento do projeto para a gestão e implantação de 
sistemas para cloração de água nas fontes de abastecimento.  
Financeiro: financiamento para a compra e montagem do sistema para a 
cloração de água na rede pública. 

Controle dos recursos 
críticos 

Cognitivo: Secretário de Saúde, motivação favorável. Secretário de Obras 
Públicas, motivação favorável.  
Financeiro: Prefeito Municipal, motivação indiferente 

Ações estratégicas Utilizar adequadamente os recursos fornecidos e disponíveis. 

Prazos Início em 3 meses e finalização em 1 ano 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Controle mensal da distribuição de hipoclorito de sódio/domicílio. 
Acompanhamento pelas organizações e associações comunitárias no 
desenvolvimento do projeto para a gestão e implantação de sistema para 
cloração de água nas fontes de abastecimento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O presente projeto de intervenção é importante, pois visa capacitar os 

integrantes de equipe da atenção básica quanto ao esclarecimento às famílias da 

comunidade, que as medidas de prevenção são necessárias para reduzir a 

prevalência de parasitoses. 

 

É importante para toda a população conhecer as formas de transmissão das 

parasitoses mais frequentes e suas medidas para prevenção. Uma em cada dez 

pessoas sofre da infecção por uma ou mais das principais parasitoses. Esta é uma 

questão de saúde pública presente em países em desenvolvimento, seja pela 

ausência ou precariedade de saneamento básico incluindo se o tratamento de água, 

dos esgotos, do lixo e o controle de vetores ou pelas condições de baixa higiene 

pessoal. 

 

Melhorar o conhecimento da população acerca da higiene pessoal, bem como 

lavagem das mãos antes das refeições e após ir ao banheiro e como lavá-las, cortar 

as unhas, andar calçado, dentre outras medidas básicas, são necessárias para uma 

boa saúde. Esses fatores são importantes na redução dos riscos de infestação por 

parasitos.  
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Espera-se assim, que com o desenvolvimento do plano de ação proposto 

lograr-se uma redução da morbimortalidade por parasitoses no bairro centro, 

município de Bom Jesus do Bagre, com uma melhora na qualidade de vida dessa 

comunidade. 
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