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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção por meio da reeducação 
cultural no combate e profilaxia das verminoses evidenciadas como problema 
principal de saúde no Distrito de Monte Rei no município de Juvenilia em Minas 
Gerais, atendidos na Unidade Básica de Saúde Claro Pereira dos Santos da 
Estratégia Saúde da Família Saúde e Esperança. O alto índice de verminoses, 
evidenciados em exames complementares e com consequente impacto na saúde da 
população atendida, justificam o estudo a ser desenvolvido. Verminoses são doenças 
consideradas pela população em geral como doenças comuns ou inofensivas que 
ocorrem sem distinção de idade. As consequências subagudas e crônicas são 
frequentes motivos de consulta e impacto no desenvolvimento físico e no rendimento 
escolar das crianças. Portanto, o objetivo desse trabalho é elaborar um plano de 
intervenção buscando medidas estratégicas para diminuir o alto índice de verminoses 
na área atendida da Estratégia Saúde da Família Saúde e Esperança. A elaboração 
deste projeto se deu a partir de realização e investigação prévia do diagnóstico 
situacional na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde aplicando o método 
de Estimativa Rápida Participativa e fazendo uma revisão bibliográfica utilizando 
como descritores dados do Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde e 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Espera-se com esse projeto de 
intervenção desenvolver medidas estratégicas com açoes educativas capazes de 
orientar e conscientizar a população e a equipe de saúde sobre os fatores 
determinantes da alta prevalência de verminoses. 
 
 
Palavras chaves: Estratégia Saúde da Família. Verminoses. Prevenção. Promoção da 
saúde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present paper presents an interventional proposal for cultural reeducation for 
combating verminosis and prophylaxis thereof, evidenced as major health problem in 
the Monte Rei District in city of Juvenilia state Minas Gerais, treated at Primary 
Healthcare Unit Claro Pereira dos Santos Family Health Strategy Health and Hope. 
The high rate of verminosis demonstrated in complementary assays, and the 
consequent health impact on assisted people are the rationale for this paper. 
Generally, the population considers verminosis as common or harmless diseases 
occurring at any age. Sub-acute and long-term consequences are the usual reason for 
medical consultation and this may jeopardize the physical development and school 
performance of children. Therefore, the objective of this work is develop an 
intervention plan seeking strategic measures to reduce the high rate of worms in the 
area served by the Family Health Strategy Health and Hope. The conception of this 
paper was done through previous development and investigation of situational 
diagnosis in area embraced by Basic Health Unit applying Participatory Rapid 
Appraisal method; bibliography revision using description data of Ministry of Health, 
Virtual Library on Health and Scientific Electronic Library Online (SCIELO). This 
intervention project on strategic measures with educational steel is expected to guide 
and raise awareness among the population and the health team about factors 
determining the high prevalence of worms. 

 
Keywords: Family Health Strategy. Verminosis. Prevention.  Health Promotion. 
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    1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Juvenília 

 

Juvenília é um município localizado no extremo norte do estado de Minas Gerais, 

distando 803 km de Belo Horizonte, como uma população estimada para 2018 de 

5.733 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE,2019). 

 

A economia é baseada na agropecuária e agricultura, portanto é tradicionalmente 

uma cidade rural com um índice de desenvolvimento humano de 0,59 sendo um dos 

piores do Estado. As tradições culturais da cidade se resumem as Festas Juninas 

(IBGE, 2019).  

 

Na área de saúde o modelo de atendimento é o assistencial, voltado para atenção 

primária, com atendimentos voltados basicamente para urgência e emergência e 

cuidados hospitalares. O município conta com três equipes de Estratégia Saúde da 

Família (ESF) sendo uma na sede (Juvenília) e duas equipes nos outros dois distritos, 

de Monte Rei e Porto Agrário. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde de Juvenília 

 

Os serviços de média e alta complexidade são feitos através do Programa de 

Pactuação Integrada (PIP) que mantém com os hospitais de Manga, Montalvânia, 

Brasília de Minas, Janaúba e Montes Claros. As transferências são solicitadas pela 

regulação via Sistema Único de Saúde- SUS FÁCIL, e o regulador de cada hospital 

avalia a situação e as vagas, sendo para cada hospital a referência de acordo à 

clínica do paciente.  

 

Um dos maiores problemas enfrentados é o despreparo dos reguladores, bem como 

falhas na comunicação. Fato, ocorrido recente, em que se aceitou o paciente para 

uma cirurgia de emergência e não tinha cirurgião no referido hospital. Ou outro caso 

que ocorreu, quando havia vaga, porém, não foi possível aceitar o paciente devido à 

falta de materiais cirúrgicos, afetando assim a saúde e colocando em risco sua vida.  
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Para atendimento de média complexidade é mantido o convênio com o consórcio da 

cidade de Manga, sendo pagos com recursos próprios, para realização de consultas 

com especialistas na área de neurologia, ortopedia, cardiologia, ginecologia e 

oftalmologia, bem como a realização de alguns exames como: Raios-X, 

ultrassonografia e mamografia. Outro agravante é a falta de incentivo do Programa 

Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), desde 

2017. A atual Secretaria de saúde de Juvenília luta para que a Prefeitura seja 

obrigada a pagar o valor que for conseguido por metas, pois assim, os funcionários 

terão um incentivo para trabalhar além de investimentos em insumos que se 

encontram já sucateados nas unidades de saúde. 

 

A assistência farmacêutica é composta de medicamentos básicos, estratégicos e de 

alto custo. As solicitações para os medicamentos estratégicos e de alto custo são 

feitas para a Gerencia Regional de Saúde (GRS) de Januária. O custo com o 

deslocamento para retirar o medicamento seria do paciente, mas atualmente a 

prefeitura tem assumido esta tarefa, evitando assim que o paciente tenha qualquer 

ônus. 

 

Há dificuldades como a falta de medicamentos e o recebimento de recurso do 

governo federal destinado à farmácia que geralmente não vem 100%, devido à dívida 

do estado com o governo federal. Outro fator é que o município tem um déficit no 

estoque, pois a demanda por medicamentos é maior do que a compra. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

Monte Rei é um distrito de Juvenília, com cerca de 600 habitantes e com 234 famílias 

cadastradas na sede, mas que somando a área de abrangência de Bananeira, com 

76 famílias e Lageado com 79 famílias (que compreende também os Projetos de 

assentamento Grota do Espinho e Dividida Tabuleirinho), totalizam 389 famílias e 

1132 pessoas acompanhadas. Ainda há na área de abrangência da Unidade Básica 

de Saúde (UBS) Claro Pereira dos Santos, muitas famílias não cadastradas e nem 

acompanhadas. 
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A principal atividade econômica do distrito era a carvoaria, que deixou de existir 

devido à fiscalização mais intensa e as leis mais rigorosas. Atualmente mais de 60% 

da população trabalham na informalidade como diaristas e pedreiros. Além disso, pelo 

menos 40% da população vivem de benefícios do governo como aposentadorias ou 

bolsas oferecidas pelo governo federal. Foram desenvolvidos projetos juntos a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER), 

incentivando a plantação de Pinhas, hortaliças, laticínios e suinocultura, porém 

algumas experiências foram frustrantes, devido à falta de interesse da população.  

 

Em relação à educação, a taxa de alfabetização de 6 a 14 anos é de 96,7%%, (IBGE 

2019), sendo que aproximadamente 80% da população maior de 50 anos é 

analfabeta. A localidade possui um alto índice de alcoolismo e tabagismo, e o 

combate a estes grupos inexiste principalmente pela não atuação efetiva do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Atenção de Saúde da Família (NASF) e 

pela ausência de grupos de apoio na unidade de saúde para o combate a essas 

dependências químicas. Outro índice elevado é a falta de cuidados com a higiene 

bucal por parte da população, mesmo tendo um excelente trabalho realizado pela 

equipe de saúde bucal na unidade. 

 

A coleta de lixo é realizada uma vez por semana e o descarte é feito em uma fazenda 

na estrada que liga a cidade de Manga. Junto a este, também é enviado o lixo da 

Unidade. Já os perfuro cortantes são enviados para Montes Claros, quando 

solicitados pela Secretaria de Saúde, sem prazo determinado, com média de duas 

vezes ao ano. 

 

Não há rede de esgoto e a coleta dos dejetos é via fossa. Algumas residências 

descartam a água utilizada para limpeza diretamente nas ruas e quintais, 

proporcionando assim esgoto a céu aberto. Na localidade não possui rio e mesmo 

recebendo água tratada há 8 anos, algumas famílias relutam na sua utilização, 

associando a dor abdominal e diarreia ao excesso de cloro na água, utilizando então 

a água vinda de cisternas e pluviais. Poucas casas possuem qualquer tipo de filtro. O 

índice de verminose chega a 99% nos resultados de exames laboratoriais da 

população. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Claro Pereira dos Santos  

 

A ESF Saúde e Esperança foi inaugurada em 2012 e seu local é na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) Clara Pereira dos Santos onde são atendidas em média de 25 a 30 

pacientes dia. A UBS funciona em um prédio bem estruturado, climatizado, com 

recursos adequados para o trabalho da equipe. O prédio sempre passa por 

manutenção estrutural, entretanto faltam alguns insumos, como por exemplo, 

ventiladores e macas, sendo utilizadas macas ginecológicas para o atendimento 

médico e enfermagem, tornando desconfortável o exame de pacientes com estatura 

maior. 

 

A recepção é grande, espaçosa com cadeiras, televisão, bebedouro e banheiros 

feminino e masculino. Recentemente está sendo ofertado café e bolachas aos 

pacientes que aguardam por mais tempo, pois devido ao número elevado de 

demanda a espera pelo atendimento pode chegar até quatro horas.  

 

Há uma sala destinada às reuniões, porém é pequena e com poucas cadeiras.  

Quando se trata de reuniões de grupos operativos é utilizada, na maioria das vezes a 

biblioteca da escola local. Existe uma casa antiga, bem estruturada da prefeitura que 

é utilizada para as atividades sociais do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). Há também uma sala de observação destinada aos pacientes que chegam à 

urgência. 

 

 A unidade dispõe de três computadores, um na sala de reunião para uso dos 

funcionários, um na sala de vacinação e outro na farmácia. Há promessas de novos 

computadores e assim implantar o prontuário eletrônico. A nova gestão tem mostrado 

muito interesse em solucionar as falhas existentes na unidade, porém a burocracia e 

a falta de incentivo e recursos governamentais dificultam as melhorias.  

 

1.5 A Equipe Estratégia Saúde da Família Saúde e Esperança 

 

A Equipe Saúde e Esperança são formadas pelos seguintes profissionais: uma 

enfermeira, três técnicas de enfermagem, três agentes comunitários de saúde, uma 
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médica, quatro ajudantes de serviços gerais, um auxiliar de farmácia, uma cirurgiã 

dentista e uma auxiliar de saúde bucal. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Equipe Saúde e Esperança 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07:00 às 17:00, sendo que a médica em comum 

acordo com a gestora optou por fazer redução de 1h em seu horário de almoço e com 

isso trabalhar até as 16:00, cumprindo sua jornada de 8hs diárias de trabalho. Esta 

opção de horário se deve ao fato da médica residir em zona rural de outro município. 

No entanto, raramente sai no horário acordado, devido à grande demanda de 

atendimento.  

 

O horário da triagem foi definido recentemente com os membros da equipe como 

sendo das 07:00 às 08:00 e de 13:00 as 14:00, para que se tenha o mínimo de 

organização no atendimento, possibilitando assim que as técnicas de enfermagem 

consigam desempenhar suas funções, uma vez que, por não haver recepcionista o 

atendimento cadastral é realizado por uma técnica de enfermagem ou por um auxiliar 

de farmácia.  

 

O atendimento médico as terças-feiras é realizado nas zonas rurais de Bananeira, 

Lageado e assentamentos. As tardes das quartas-feiras são reservadas para visitas 

domiciliares e atividades educativas.  

 

A demanda é espontânea e imprevisível. Não há agendamento, pré-consulta 

atendimentos com grupos específicos ou o protocolo de Manchester. Os pacientes 

que procuram a unidade para consultas, renovação de receitas e urgências são 

atendidos de acordo ordem de chegada. Não sendo raros pacientes insatisfeitos 

quando “cortam a fila” respeitando somente as emergências. 

 

Os exames laboratoriais solicitados bem como os de imagens e encaminhamento 

para as especialidades são levados para agendamento com um dos vereadores da 

localidade que possui influência junto ao prefeito. O vereador participa ativamente das 

ações da unidade, atuando como uma espécie de ‘gerente” em prol da melhoria e 
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funcionamento da unidade. Todos os atos, reuniões ou mudanças no cotidiano, são a 

ele notificados. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da Estratégia Saúde da Família Saúde e Esperança 

 

O trabalho da equipe é voltado basicamente para o atendimento da demanda 

espontânea, exceto o programa de saúde bucal onde se trabalha com agendamento. 

Os programas como controle de câncer de mama e Prevenção de câncer de colo 

uterino (PCCU), grupos operativos de hipertensos e diabéticos assim como 

puericultura funcionam parcialmente e os dados não refletem a realidade destes 

programas. 

 

As consultas de pré-natal são intercaladas entre a médica e enfermeira, de acordo 

com os protocolos do Ministério da Saúde, antes não seguidos com agendamento de 

horário ou dia programados para esse fim.  

 

O Programa de prevenção de câncer de colo uterino não funciona, pois, o município 

disponibilizou apenas quatro exames ao ano para a equipe. As pacientes que têm 

condições procuram o serviço particular para esse fim e as de baixa renda por falta de 

condições financeiras não realizam o exame, comprometendo assim a prevenção e 

promoção de saúde da mulher. 

 

A renovação de receita de controle para pacientes hipertensos, diabéticos e 

psiquiátricos são feitas mediante consulta médica após um período estipulado pela 

médica, para que sejam avaliados os sinais vitais e a efetivação dos medicamentos. 

Isso tem gerado certo desconforto dos pacientes que não faziam acompanhamento 

na unidade e mesmo assim recebiam o medicamento. Com frequência ocorre à 

transcrição de receitas das consultas particulares com o consumo dos medicamentos 

da rede pública. Outro agravante é uso de medicamentos de controle compradas sem 

receituário médico, pois não há fiscalização no Município vizinho de Montalvânia nas 

farmácias, não sendo raros pacientes solicitando receituário para repor na farmácia. 

 

A falta de um gestor dentro do ESF dificulta o trabalho em equipe, pois cada um quer 

seguir seus próprios procedimentos e vontades, o que faz com que a equipe seja 



15 
 

 
 

dividida em grupos. Não há um sistema de avaliação individual onde se poderiam 

trabalhar os pontos fracos de cada um e aprimorar ainda mais os pontos fortes. A 

equipe encontra-se desmotivada e desorganizada de como se trabalha o ESF, 

segundo eles, nunca receberam nenhum tipo de treinamento para isso. Atualmente foi 

designado o ajudante de farmácia para gerenciar as atividades do ESF e também de 

outras Unidades no setor de informática.   

 

A equipe da limpeza não utiliza parcialmente os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) como luvas, botas, máscaras, e não são raras as consultas e afastamentos por 

problemas alérgicos. As propostas apresentadas pela atual gestora são de melhorias, 

para que se resgate a motivação e o comprometimento da equipe Saúde e 

Esperança. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

Por meio do método de estimativa rápida, foram identificados os principais problemas 

do território de abrangência da ESF Saúde e Esperança. Destacam-se: 

 80% da população adulta e 20% de crianças e adolescentes fazem uso de 

medicamentos antidepressivos e/ou antipsicóticos; criou-se a cultura de uso 

abusivo dos medicamentos benzodiazepínicos, sem levar em consideração os 

efeitos adversos e a dependência química; 

 Elevada taxa de verminoses, chegando a um índice de 99% evidenciados 

nos exames laboratoriais. A maioria das famílias ainda reluta pelo uso da água da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), associando as dores 

abdominais devido ao excesso de cloro. Poucas casas possuem filtros e as 

condições de higiene pessoal são precárias;  

 Número relevante de viciados em álcool e tabaco. Não há grupo operativo 

neste sentido ou qualquer atividade social no sentido de sanar esse problema. 

Muitos procuram a Unidade buscando ajuda; 

 Cárcere privado e semiprivado em pacientes com transtornos mentais 

graves, levando assim a tratamento desumano. Não há acompanhamento 

especializado para essa população e carecem de exames complementares e 

acompanhamento de uma equipe multidisciplinar; 
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 Número considerável de pacientes portadores de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica e problemas respiratórios; as consultas referentes a esse 

problema são constantes; 

 Número crescente de portadores de dor crônica, sendo a maioria por 

problemas osteomusculares. Não existiam atividades recreativas - academia ao ar 

livre, caminhadas, terapias orientais e outros. Recentemente foi inaugurada uma 

academia ao ar livre e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) assumiu e 

pretende amenizar esses problemas, porém esse grupo ainda está sendo formado; 

 Problemas geniturinários na população feminina; em destaque considerável 

para doença inflamatória pélvica, vaginoses e infecção do trato urinário. Não há 

acompanhamento e rastreamento para PCCU. Não há incentivo financeiro nem 

educacional para esse fim. O governo Federal liberou quatro PCCU ao ano. No 

mês de outubro do corrente ano, em comemoração à campanha Outubro Rosa a 

Secretaria do Município em parceria com um Laboratório Analises Clinicas de 

Montalvânia, liberou 50 coletas de Papanicolau sem ônus para as pacientes, sendo 

realizadas 45 coletas. 

 

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

(segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas mais prevalentes no território de abrangência da 

ESF Saúde e Esperança, foi realizada a priorização dos que serão enfrentados, tendo 

em vista a impossibilidade de intervenção sobre todos os problemas apontados 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família Saúde e Esperança, Unidade 
Básica de Saúde Claro Pereira dos Santos, Município de Juvenília, Estado de Minas 
Gerais. 

 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevada taxa de 
verminoses 

Alta 8 Parcial 1 

Saneamento básico 
precário e má cultura 
educacional de 
higiene 

Alta 7 Parcial 2 
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Equipe desmotivada, 
sobrecarregada e 
incompleta. 

Alta 3 Parcial 3 

Uso abusivo 
medicamentos 
utilizados na saúde 
mental 

Alta 1 Parcial 4 

Desemprego Alta 2 Fora  5 

Hipertensos sem 
acompanhamento 

Alta 2 Parcial  6 

Diabéticos 
descompensados 

Alta 2  Parcial 7 

Falta de capacitação 
e educação 
continuada para 
equipe 

Alta 2 Parcial 8 

Alta indicie de etilistas Alta 2 Parcial  9 

Número significante 
de casos DPOC e 
problemas 
respiratórios 

Média 1 Fora 10 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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 2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Verminoses, no geral, são doenças às vezes tidas pela população como doenças 

comuns ou inofensivas. No entanto, são doenças frequentes sem distinção de idade. 

Foi observado através de exames complementares um elevado número de 

verminoses na unidade de saúde tendo nessa ordem como maior incidência casos 

de ascaridíase, amebíase, ancilostomíase, estrongiloidíase, giardíase e enterobiase. 

 

A maioria das verminoses é causadora de distúrbios metabólicos com posterior 

desnutrição proteica e anemia ferropriva, causando consequências subagudas e 

crônicas, tendo como os principais sinais e sintomas: diarreias, dor abdominal, 

anemia e consequentemente impacto direto no desenvolvimento físico e no 

rendimento escolar no caso das crianças, sendo este o grupo mais frequente.  

 

Diante das consequências por elas provocadas faz-se necessário a elaboração de 

um plano de intervenção para reduzir essas verminoses.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

Elaborar um plano de intervenção buscando medidas estratégicas para diminuir o alto 

índice de verminoses na área atendida do ESF Saúde e Esperança. 

 

 
3.2 Objetivos específicos 
 

 

 Realizar ações educativas (palestras, oficinas, gincanas e teatros) para 

conscientização dos malefícios provocados pelas verminoses; 

 Trabalhar a educação em saúde capacitando a equipe junto à população informando 

sobre transmissão e prevenção dos endoparasitas; 

 Fazer um trabalho conjunto com professores e pais capacitando-os para abordagem e 

cuidados na prevenção da reinfecção das verminoses. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 

O tema escolhido foi baseado no método de estimativa rápida, por meio de consulta em 

prontuários, análise de exames complementares e dados fornecidos pela equipe ESF. 

Com o cruzamento destes dados foi possível identificar as verminoses como problema 

endêmico crônico de alta prevalência.  

 

O próximo passo, para subsidiar o plano de intervenção, foi fazer um levantamento 

bibliográfico acerca do assunto estudo utilizando os descritores em ciências da saúde 

como: Estratégia Saúde da Família, Verminoses, Prevenção e Promoção da saúde. 

 

O plano de ação foi elaborado seguindo o método de Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), conforme Faria, Campos e Santos (2018) em que depois de escolhido 

o problema mais prevalente na unidade de saúde, ele será em seguida descrito, explicado 

e serão identificados os “nós críticos”, bem como os recursos críticos necessários para a 

realização das operações e, por fim, definir os atores que controlam esses recursos 

críticos. 
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5 REVISÃO LITERÁRIA  
 
 

5.1  Estratégia de Saúde da Família 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Esse direito possibilita o acesso 

universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Também garante a integralidade da atenção, uma vez que os profissionais de 

saúde vão ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da 

população e de cada pessoa (BRASIL, 2017). 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2000, p. 15-16), as principais 

atividades básicas de uma equipe de Saúde da Família são:  

• Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas 
suas características socioeconômicas, psicoculturais, demográficas e 
epidemiológicas;  
 • Identificar os problema de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a 
população está exposta;  
• Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento 
dos fatores que colocam em risco a saúde; 
 •  Programar a atividade e reestruturar o processo de trabalho;  
•  Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de 
vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida.  
• Atuar no controle de doenças transmissíveis como a tuberculose, a hanseníase, as 
DSTs e AlDS, de doenças infectocontagiosas em geral, das doenças crônico 
degenerativas e de doenças relacionadas ao trabalho e ao meio ambiente;  
• Valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo de 
confiança, que é fundamental no processo de cuidar;  
• Resolver a maior parte dos problemas de saúde detectados e, quando isso não for 
possivel, garantir a continuidade do tratamento, através da adequada referência do 
caso;  
• Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 
demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover 
a saúde através da educação sanitária; 
• Desenvolver processos educativos através de grupos voltados à recuperação da 
autoestima, troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do autocuidado; 
 • Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais 
existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas;  
• Promover, através da educação continuada, a qualidade de vida e contribuir para 
que o meio ambiente torne-se mais saudável;  
• Discutir de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 
 • Incentivar a formação e / ou participação ativa nos Conselhos Locais de Saúde e 
no Conselho Municipal de Saúde 
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 5.2 Verminoses intestinais 

 

As verminoses intestinais constituem um problema de saúde a nível mundial, tendo alta 

prevalência nos países em desenvolvimento, acometendo principalmente regiões onde 

as condições higiênicas e sanitárias são precárias ou inexistentes (ANDRADE et al., 

2010).  

 

As enteroparasitoses para ocorrer dependem basicamente de três fatores: hospedeiro, 

parasita e ambiente. Os fatores do hospedeiro incluem: estado nutricional, situação 

imunológica, aspectos comportamentais e sociais, já os fatores do parasito incluem a 

resistência ao sistema imunológico do hospedeiro e patogenicidade, e do ambiente, 

incluem a deficiência de saneamento básico, higiene pessoal e da comunidade e nível 

socioeconômico do local (BUSATO et al., 2014). 

 

As geo-helmintíases “ são infecções causadas por parasitos que se desenvolvem no 

trato intestinal humano e que completam seu ciclo evolutivo no solo, o que acarreta sua 

contaminação, bem como da água e dos alimentos, com ovos ou larvas desses 

agentes (BRASIL,2019, p.563). 

 

Os sintomas podem ser leves, inespecíficos ou graves quando ocorrem em doentes 

com maior carga parasitária, imunodeprimidos e desnutridos (MELO et al., 2019). As 

principais verminoses intestinais serão descritas abaixo. 

 

5.2.1 Ascaridíase 
 

A ascaridíase é uma helmintíase de maior prevalência no mundo causada pelo 

nematóide Ascaris lumbricoides. É comum em regiões de clima tropical e subtropical 

associada a condições sanitárias precárias. Acometem principalmente crianças em 

idade escolar, o que pode comprometer o desenvolvimento físico e intelectual (SILVA 

et al., 2011).  

 

Ascaris lumbricoides é um “ nematódeo da família Ascarididae e do gênero Ascaris. É o 

geo-helminto de maior tamanho corporal, podendo atingir 30cm, considerado o mais 

importante sob o aspecto epidemiológico” (BRASIL, 2019, p.  563). 
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Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, no início a pessoa pode ser assintomática 

e depois pode apresentar febre, fraqueza, palidez, náuseas e tosse. Quando as formas 

se tornam adultas no intestino, pode apresentar desconforto abdominal, cólicas, 

inapetência, diarreia e anemia de diversos graus (BRASIL, 2019).  

 

5.2.2 Ancilostomíase  

 

A ancilostomíase é uma infecção intestinal causada por nematódeos, que pode variar 

de um quadro clinico leve, assintomático a um quadro agudo caracterizado por 

náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e flatulência, podendo ocorrer ainda, anemia 

e hipoproteinemia (SANDERS; GORALESKI, 2017).  

 

A contaminação se dá por meio do contato da pele com o solo contaminado, portanto 

indivíduos que andam descalços no solo contaminados por fezes estão sob risco de ser 

infectado (SANDERS; GORALESKI, 2017).  

 

A contaminação da ancilostomíase “ocorre quando há contato direto com solo 

contaminado por fezes humanas (mais frequente) ou por via oral” (BRASIL, 2019).   

 

  

5.2.3 Amebíase 

 

A amebíase humana é uma infecção causada pelo protozoário conhecido como 

Entamoeba histolytica, podendo provocar um quadro de disenteria associado a dores 

abdominais com presença de muco ou sangue nas fezes, podendo aparecer náuseas, 

vômitos, mal-estar e febre. Nas formas extras intestinais, o abscesso hepático 

amebiano é a mais comum e está associado a taxas importantes de morbidade e 

mortalidade (DULGHEROFF et al., 2015).   

 

A parasitose é transmitida através pela ingestão de água e alimentos contaminados 

com os cistos da ameba. A transmissão também pode acontecer por meio do contato 

direto das mãos ou de objetos contaminados (CARLI; TASCA, 2008).  
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5.2.4 Enterobíase 

 

A enterobíase ou oxiuríase é causada por um helminto denominado de Enterobius 

vermiculares e, estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas no mundo estão 

infectadas sendo a maioria dos casos representadas por crianças de 5 a 10 anos 

(KUCIK; MARTIN; SORTO, 20014).  

 

A transmissão é predominantemente fecal-oral, associada a condições de falta de 

higiene. Os parasitas habitam preferencialmente a porção terminal do intestino delgado 

(ceco), onde as fêmeas são fecundadas e depositam os seus ovos e podem sobreviver 

em ambientes domiciliares por duas a três semanas (BRAGA et al., 2009). 

 

Devido à facilidade de transmissão que ocorre em locais de grade fluxo de pessoas a 

disseminação de ovos pode ocorrer através de diferentes elementos carreadores como: 

moedas e cédulas de dinheiro, chupetas de crianças, sanitários de uso público, 

material subungueal, hortaliças, alguns insetos, e locais onde o contato manual possa 

disseminar a contaminação (SILVA et al., 2013). 

 

5.2.5 Esquistossomose 

 

A esquistossomose é uma doença parasitária grave, de evolução crônica causada pelo 

Schistosoma mansoni.  Ela apresenta ampla distribuição mundial, sendo que no Brasil, 

estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de contrair a 

doença, com destaque para as regiões Nordeste e Sudeste (BRASIL, 2010).  

 

Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do homem infectado e na água, 

eclodem, liberando larvas que infectam o caramujo. Após 4 a 6 semanas, as larvas 

abandonam o caramujo, na forma de cercária, ficando livres nas águas naturais. Ao 

entrar em contato com essa água infectada pelas cercarias, o homem contrai a 

esquistossomose (BRASIL, 2010). 

 

A doença está, portanto, associada às condições precárias de saneamento básico e a 

transmissão ocorre por meio do contato da pessoa com água contaminada contendo 
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caramujos do gênero Biomphalaria. Ocorre a penetração ativa da larva através da pele 

quando a pessoa nada ou toma banho em lagoas contaminadas (SANTOS et al.,2016).  

 

A maioria dos pacientes infectados é assintomática, caracterizada por diarreias 

repetidas, mucosanguinolentas, com dor ou desconforto abdominal. Na fase aguda 

podem ocorrer: febre, dor de cabeça, fraqueza, tosse e diarreia. Já na fase crônica, as 

alterações são hepatoesplenomegalia, hipertensão portal com formação de varizes de 

esôfago, ascite, hematêmase, anemia, desnutrição e hiperesplenismo (BRASIL, 2010). 

 

5.2.6 Estrongiloidíase 

A estrongiloidíase humana é um tipo de helmintose causada por duas espécies de 

nematóides intestinais pertencentes ao gênero Strongyloides. A espécie de maior 

importância cínica para o ser humano e de maior prevalência é a Strongyloides 

stercoralis (SUDRÉ et al., 2006; ANDRADE et al., 2010). 

 

A principal forma de infecção é por meio da penetração de larvas através da pele, as 

quais realizam um percurso cardiopulmonar. Essa parasitose, na sua grande maioria é 

assintomática, porém as formas sintomáticas podem cursar com lesões 

dermatológicas, bem como tosse seca, dispneia ou broncoespasmo, distensão 

abdominal, cólica, náusea e diarreia (LUNA et al., 2007). 

 

5.2.7 Giardíase  

 

A Giardíase é uma infecção causada principalmente pelo protozoário flagelado Giardia 

lamblia que atinge, principalmente, a porção superior do intestino delgado. Ela é a 

causa mais frequente de diarreia parasitária no âmbito mundial, sendo responsável por 

uma das três principais causas de morbidade que atinge crianças de 0 a 5 anos de 

idade e varia desde infecções assintomáticas até quadros de diarreia persistente, com 

síndrome de má absorção intestinal podendo ocasionar retardo no desenvolvimento e 

crescimento (BERNE et al., 2014).  
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A transmissão pode ocorrer pela ingestão de água e alimentos contaminados com 

cistos de G. lamblia e pelo contato direto com pessoas e animais domésticos infectados 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2020).  

 

5.2.8 Teníase 

 

A teníase é causada pelos cestódeos Taenia solium e Taenia saginata. Na Taenia 

solium, o hospedeiro intermediário é o porco sendo, portanto adquirida pelo consumo 

de carne suína contaminada pelo cisticerco. Na Taenia saginata, o hospedeiro 

intermediário é o boi, sendo adquirida por meio do consumo de carne crua ou mal 

cozida contendo cisticercos (FLISSER, 1991), sendo esse tipo de teníase considerada 

rara.  

 

O homem também ser o hospedeiro intermediário pela ingestão de alimentos 

contaminados com os ovos da T. solium. Quando ingeridos, os cisticercos podem se 

alojar no cérebro levando a chamada neurocisticercose levando a manifestações 

neurológicas importantes (GARRO et al., 2015).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Elevada Taxa de verminose na área 

de abrangência” para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a 

explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

Planejamento e avaliação das ações de saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Trata-se de um problema de saúde coletiva crônico de longa data sem um olhar mais 

atento dos profissionais da saúde e órgãos responsáveis. A cultura local de não beber 

água tratada/filtrada e as condições de higiene são cruciantes para esse agravo. 

Tornou-se rotineiro o tratamento das verminoses, não assustando mais a população, 

mesmo diante de palestras educativas sobre os malefícios desses parasitas. Sendo 

por vezes solicitada pelo paciente a medicação mesmo sem exames laboratoriais, na 

certeza da positividade devido aos sintomas e sinais apresentados como diarreia, 

dores abdominais e anemia. 

 

É hábito da população não fazer a higienização das mãos, andar descalço, esgoto ao 

céu aberto frequentado por animais, aves e crianças. Também há consumo em 

grande escala de água não potável, mesmo nos locais onde a água “tratada” chega 

via caminhão pipa, mas que é recusada pela população, pois alegam que a água 

causa dores abdominais e diarreia devido ao excesso de cloro. A falta de preparo e 

capacitação da equipe do ESF é outro fator relevante no combate a esta endemia. 

 

Ocorrem com maior incidência de acordo exames laboratoriais: ascaridíase com 380 

casos, amebíase 280 casos, ancilostomíase 240 casos, Estrongiloidíase, 290 casos, 

giárdia, 120 casos, oxiúros, 75 casos, teníase, 12 casos e esquistossomose com 06 

casos. Nos exames laboratoriais é comum acusar de dois a quatro parasitas por 

pessoa sem distinção de idade, com prevalência maior na população infantil. 
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6.3 Seleções dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os nós críticos para essa problematização é o consumo de água imprópria, as 

condições sanitárias precárias, a não conscientização da população sobre os 

cuidados com a higiene pessoal e o despreparo da equipe do ESF (Quadro 2). É 

hábito dentre a população a não higiene das mãos, o andar descalço, esgoto ao céu 

aberto frequentado por animais, aves e crianças e má conservação de alimentos. 

 

 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto ao décimo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 

 
 
 



29 
 

 
 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Elevada taxa de verminoses”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família, Saúde e Esperança 

no município de Juvenília, Estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1   Elevada taxa de 

verminoses 

Alto índice de verminoses evidenciadas em exames laboratoriais   

6º passo: operação modificar 

os hábitos de higiene  

Campanhas educacionais para profilaxia das verminoses 
intestinais, cuidados com a higiene  e descarte correto do lixo 
doméstico 

6º passo: Projeto 

exterminadores de verminoses 

 Sensibilizar a população sobre a importância da prevenção de 

contaminação dos endoparasitas utilizando os cuidados com a 

higiene através de palestras educativas, oficinas e gincanas.   

6º passo: resultados 

esperados  

Redução de 60% dos casos de  parasitoses intestinais na 

comunidade e mudança nas condições precárias de higiene. 

6º passo: produtos esperados  Palestras educativas sobre parasitoses intestinais sua prevenção e 

cuidados com a higiene nas escolas, igrejas e comunidade. 

Orientações nas visitas domiciliares. Realização de oficinas, 

gincanas e campeonatos sobre o tema. Conscientização da 

população. Decréscimo dos índices de verminoses 

6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégia de informação 

Financeiro: aquisição de recursos materiais impressos e 

audiovisuais 

Político: Mobilização social e parceria 

7º passo: viabilidade do plano 

– recursos críticos   

 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema 

Político: Prefeitura (setor de transporte) 

Financeiro: Secretaria de saúde 

8º passo: controle dos 
recursos Críticos  - ações 
estratégicas 

Ator que controla: Secretaria de saúde, Prefeito Municipal, 
Ministério da saúde, Diretores escolares. 

Motivação: favorável 

Ações de estímulos: Mobilização da equipe de saúde,  

9º passo; acompanhamento do 
plano - responsáveis e prazos.  

Acompanhamento: a intervenção será acompanhada e avaliada 
pela ESF de Monte Rei em parceria com a comunidade e, NASF. 

Responsáveis: Equipe ESF (Médico, enfermeira, técnicas de 
enfermagem e ACS  

Prazo: início em 2 meses e finalização em 3 meses.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das 
ações.  

Responsável: médica  

Acompanhamento das ações pela equipe e comunidade envolvida 
através de reuniões mensais para avaliação das ações e revisão 
do cumprimento dos prazos. 

Campanha educativa com distribuição de panfletos e folders em 2 
meses. Definição de horário e dia com a equipe ESF e escolas. 

Atuação do Projeto “exterminadores de verminoses” com ações 
educativas através de gincanas, oficinas e palestras em 2 meses.  
Horário e dia a definir com a equipe e Secretaria de saúde.. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Condições de higiene 

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

e Esperança, do município Juvenília, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2  Educação 
higiênica precária. 

Educação higiênica precária e má utilização dos poucos recursos de 
saneamento básico. 

6º passo: Operação   Trabalhar com a população para diminuição do índice de verminoses 

sensibilizar a população sobre a importância da higiene na prevenção 

de doenças especialmente verminoses. 

6º passo: Projeto 

“Cuide-se” 

Mais educação  

6º passo: resultados 

esperados  

Redução de 60% dos casos de parasitoses intestinais na comunidade 

e mudança nas condições precárias de higiene 

6º passo: produtos 

esperados  

Conscientização da população sobre parasitoses intestinais sua 

prevenção e cuidados com a higiene, através de palestras educativas 

nas escolas, igrejas e comunidade.  Orientações nas visitas 

domiciliares. Realização de oficinas, gincanas e campeonatos sobre o 

tema com o objetivo do decréscimo dos índices de verminoses. 

6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégia de informação 
Financeiro: aquisição de recursos materiais impressos e audiovisuais 
Político: Mobilização social e parceria com escolas, representantes 
políticos e religiosos. 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Político: Prefeitura (setor de transporte) 

Financeiro:   Secretaria de saúde para aquisição de recursos materiais 

8º passo: controle dos 
recursos críticos  - 
ações estratégicas 

Ator que controla: Secretaria de saúde, Prefeito Municipal, Ministério 
da saúde, diretores escolares. 

Motivação: favorável 

Ações de estímulos: Mobilização da equipe de saúde, comunidade e 
indivíduos formadores de opinião.   

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsável e 
prazos 

Acompanhamento: a intervenção será acompanhada e avaliada pela 
ESF de Monte Rei em parceria com a comunidade e NASF. 

Responsável: Equipe ESF. Prazo: início em 2 meses e finalização em 
3 meses. 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações  

Responsável: Equipe ESF. 

Acompanhamento das ações pela equipe e comunidade envolvida 
através de reuniões mensais para avaliação das ações e revisão do 
cumprimento dos prazos. 

Campanha educativa com distribuição de panfletos e folders em 2 
meses. Definição de horário e dia com a equipe ESF e escolas. 

Atuação do Projeto “exterminadores de verminoses” com ações 
educativas através de gincanas, oficinas e palestras em 2 meses.  
Horário e dia a definir com a equipe e Secretaria de saúde.. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Despreparo da equipe no 

enfrentamento do alto índice de verminoses”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Saúde e Esperança do município Juvenília, estado de 

Minas Gerais. 

Nó crítico 3  Despreparo da equipe no enfrentamento do alto índice de 

verminoses. 

6º passo: operação   Promoção de práticas de educação em saúde sobre parasitoses 

intestinais através de oficinas e palestras em toda equipe 

envolvida para promover mudanças nas práticas de saúde. 

6º passo: Projeto  Mais Saber 

6º passo: resultados 

esperados  

Equipe capacitada e qualificada para o enfrentamento das 

endoparasitoses transformando suas práticas profissionais na 

abordagem dos pacientes acometidos através de cursos, 

capacitações e atualizações com apoio da Secretaria Municipal de 

saúde local. 

6º passo: produtos esperados  População conscientizada sobre as parasitoses intestinais assim 

como sua profilaxia, sinais e sintomas.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 
Financeiro: Disponibilização de materiais educativos utilizados no 
projeto 
Político: Mobilização social e parceria 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Cognitivo: conhecimento sobre o tema 

Político:  Mobilização social e parceria 

Financeiro: secretaria de saúde para financiamentos dos recursos 

e material didático para as capacitações. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Responsável: Prefeitura municipal e secretaria de saúde. 

Motivação: favorável  

Ações: mobilização da equipe ESF e  NASF para  pratica de 
educação permanente e de educação em saúde e da comunidade 
com indivíduos formadores de opinião (líderes religiosos, diretores 
e professores escolares, líder comunitário e vereadores local). 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos.  

Médica 

Prazo: 2 meses para início e finalização em 3 meses. 

Acompanhamento das ações pela equipe e NASF através de 
encontros  mensais para efetivação da educação continuada e 
educação em saúde  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações  

Palestra educativa: verminoses e suas consequências em 3 
meses. 

Oficina do saber, com dinâmicas e ações sobre o combate das 
principais verminoses da população atendida em 3 meses. 

Projeto Mais Saber, com avaliação mensal e discussão sobre o 
impacto na população das ações trabalhadas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Mediante aos elevados índices de verminoses na área de abrangência  da UBS 

Claro Pereira dos Santos, faz-se necessário desenvolver medidas estratégicas com 

ações  educativas capazes de orientar e conscientizar a população  e a equipe sobre 

os fatores determinantes da alta prevalência de verminoses com inclusão de 

palestras  na Unidade de Saúde, escolas e igrejas abordando sobre higiene pessoal;  

higiene no manuseio dos alimentos; o consumo adequado da água; além da 

conscientização do descarte do lixo e monitorizarão clínica através de exames 

parasitológico de fezes.  

 

Diante do exposto, o presente plano de intervenção visa à redução dos índices de 

verminoses na área de abrangência proporcionando melhoria da qualidade de vida 

da população e evitando comorbidades associadas. 
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