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RESUMO 

 

Nos dias atuais ainda é alta a incidência de atendimentos por parasitoses, onde o 
saneamento básico e medidas de higiene são precárias principalmente em algumas 
pequenas cidades do interior mineiro. As parasitoses intestinais são consideradas 
como um dos principais problemas de saúde pública e, frequentemente, a população 
infantil é a mais atingida. São necessárias para a promoção e prevenção contra 
deste agravo a utilização de medidas preventivas. Programa de Saúde Mais Vida, na 
comunidade de Barreiros no município de Francisco Badaró, Minas Gerais 
detectamos este problema quando foi realizado pela equipe de saúde o diagnóstico 
situacional utilizando a estimativa rápida para levantamento dos problemas 
vivenciados pela população. A equipe fez uma análise dos problemas, a seguir 
prosseguiu com priorização dos mesmos. Na comunidade o problema selecionado 
foi o alto índice de doenças parasitárias em crianças de cinco a dez anos 
manifestado por diarreias . Diante deste fato foi consenso da equipe elaborar um 
projeto de intervenção com o objetivo de reduzir o índice de doenças parasitárias em 
crianças nesta faixa etária. Para subsidiar a elaboração da proposta de intervenção, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados na Biblioteca Virtual 
em Saúde, foram também utilizadas as publicações do Ministério da Saúde e livros 
que abordavam o tema deste trabalho. A proposta de intervenção foi elaborada 
seguindo os passos do Planejamento Estratégico Situacional. As ações foram 
voltadas cada nó crítico identificado. Com as ações educativas propostas espera-se 
que haja uma redução do índice de parasitoses na área de abrangência no 
Programa de Saúde Mais Vida. Pretendemos nas ações educativas utilizar recursos 
pedagógicos como dramatizações, jogos educativos, palestras com cartazes 
informativos, distribuição de folder em pequenos grupos. Conclui-se que a 
participação multiprofissional de forma efetiva poderá viabilizar o sucesso do projeto 
de intervenção, bem como o estabelecimento do elo com as usuárias e população, o 
que vem garantir a manutenção do projeto de intervenção e a excelência das 
atividades propostas. 

Descritores: Estratégia de Saúde da Família. Parasitoses. Prevenção. Saúde da 
criança. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays there is still a high incidence of care for parasitic diseases, where basic 

sanitation and hygiene measures are poor, especially in some small towns in the interior of 

Minas Gerais. Intestinal parasitic diseases are considered as one of the main public health 

problems and the child population is often the hardest hit. It is necessary for the promotion 

and prevention against this injury the use of preventive measures. More Life Health 

Program, in the community of Barreiros in the municipality of Francisco Badaró, Minas 

Gerais we detected this problem when the situational diagnosis was made by the team 

using the quick estimate to survey the problems experienced by the population. The team 

analyzed the problems, then proceeded with prioritization. In the community the selected 

problem was the high rate of parasitic diseases in children aged five to ten years 

manifested by diarrhea. Given this fact, it was consensus of the team to elaborate an 

intervention project aiming at reducing the rate of parasitic diseases in children in this age 

group. To support the elaboration of the intervention proposal, a bibliographic search was 

performed in the databases in the Virtual Health Library, were also used the publications of 

the Ministry of Health and books that addressed the theme of this work. The intervention 

proposal was elaborated following the steps of the Situational Strategic Planning. The 

actions were geared to each critical node identified. With the proposed educational 

actions, it is expected that there will be a reduction in the parasitic index in the area 

covered by the Mais Vida Health Program. We intend in educational actions to use 

pedagogical resources such as role plays, educational games, lectures with informative 

posters, folder distribution in small groups. It can be concluded that effective 

multiprofessional participation can enable the success of the intervention project, as well 

as establishing the link with the users and the population, which ensures the maintenance 

of the intervention project and the excellence of the proposed activities. 

 

Keywords: Family Health Strategy. Parasitoses. Prevention. Child Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

Historicamente, em 30 de dezembro de 1962, depois de muita luta sendo liderada 

pelo Pe. Emiliano Gomes Pereira, ocorreu a emancipação político administrativa, do novo 

município em 1º de março de 1963, quando oficialmente foi denominado de Francisco 

Badaró segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017).  

 

Francisco Badaró está localizado no nordeste de Minas Gerais, há trinta 

quilômetros da confluência dos rios Araçuaí e Setúbal. Apresenta população estimada em 

10.343 habitantes em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

A cidade fica no Vale do Jequitinhonha, apresentando um conjunto de belezas no 

seu casario, sítios naturais e na simplicidade de sua gente que nos remetem às vilas 

encantadas da era mineradora (IBGE, 2017). 

Ainda nos dias de hoje ocorrem manifestações folclóricas recebidas dos 

antepassados. Tais manifestações persistem na alma popular onde são preservadas as 

tradições de respeito ao trabalho, às artes e ofícios, ao acatamento das orientações das 

pessoas mais idosas, da valorização da família e do fervor religioso de seus habitantes 

(IBGE, 2017). 

A economia local se apoia na produção agropecuária de subsistência, sendo o 

artesanato do algodão, o beneficiamento de cereais e dos derivados do leite, 

principalmente o tradicional requeijão moreno, a fonte garantidora da existência honrada 

da laboriosa população desse histórico município brasileiro (IBGE, 2017). 

A população é basicamente composta por trabalhadores rurais e pequenos 

produtores. A população local é organizada a partir de pequenas associações rurais, que 

visam assegurar os direitos mais básicos dela (IBGE, 2010). 

Segundo o IBGE (2017) em relação ao trabalho e rendimento em 2016, o salário 

médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação 

à população total era de 3.5%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 

meio salário mínimo por pessoa, tinha 50.3% da população nessas condições. 

 



Quanto a educação segundo informações do IBGE (2017) em 2015, os alunos dos 

anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.2 no IDEB. Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. A taxa de escolarização é de 98,5% na faixa 

etária de 6 a 14 anos de idade pode-se ser considerado um ótimo percentual. 

 

O território apresenta 14.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

71.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização (71,9%) e 3.7% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2017). 

 

1.2 Aspectos Gerais da Comunidade 

 

A Comunidade de Barreiros tem aproximadamente de 2.200 habitantes localizada 

na zona rural de Francisco Badaró, que se formou a partir de comunidades quilombolas 

presentes nas imediações do município (IBGE (2017), a unidade de saúde atende 1280 

habitantes cadastrados. 

A renda das famílias gira em torno da agricultura de subsistência e comércio 

informal de bens de pequeno valor. A estrutura de saneamento básico na comunidade 

deixa muito a desejar, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à 

coleta de lixo. A população apresenta característica de êxodo constante para cidades de 

maior porte, em busca de emprego e melhores condições de vida. 

Quadro 1- População segundo a faixa etária e micro áreas coberta pela Equipe de Saúde 

da Família do Programa de Saúde da Família Mais Vida, município de Francisco Badaró, 

comunidade de Barreiros em 2018. 

FAIXA ETÁRIA MICRO 1 MICRO 2 MICRO 3 MICRO 4 TOTAL 

0-4 29 8 12 9 58 

5-10 37 12 15 10 74 

11-19 133 28 34 18 213 

20-29 ANOS 119 31 17 34 201 

30-39 ANOS 106 30 21 16 173 

40-49 ANOS 95 41 30 22 188 

50-59 ANOS 48 44 38 27 154 

60-69 ANOS 40 26 17 20 103 

70-79 ANOS 14 21 09 09 53 

80 ANOS E MAIS 15 21 18 06 60 

TOTAL 636 262 211 171 1280 



Fonte: autoria própria (2019). 

1.3 O Sistema Municipal de Saúde 
 

O Sistema Municipal de Saúde em Francisco Badaró está interligado por uma 

rede pública de saúde. O município mantém seis Unidades Básicas de Saúde, onde duas 

delas estão situadas em áreas rurais. Em Francisco Badaró pode-se encontrar apenas os 

níveis primário e secundário de saúde, pois mantém UBS e um Centro de Urgências e 

Emergências. Quando é necessária a atenção em nível terciário de saúde, encaminha-se 

o paciente para Araçuaí, cidade vizinha há 40 km de distância, município de referência da 

cidade. 

Em Francisco Badaró temos uma farmácia básica municipal de saúde e três 

outras particulares, não possuímos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de 

exames de imagens e possuímos um laboratório de análises clínicas particular. 

E quanto ao âmbito da organização e relação do município onde trabalho com os 

demais municípios, vejo um envolvimento benéfico e crescente. O município de Francisco 

Badaró conta com uma rede de interconsultas, onde nós, como médicos generalistas, 

podemos encaminhar um paciente para um especialista, e a Secretaria de Saúde entra 

em contato com os municípios vizinhos buscando por um especialista cadastrado para 

receber este paciente. Esta ação diminuiu a fila de espera para as mais variadas 

especialidades e vem tendo um bom resultado no período observado. 

Outro ponto importante é a eficiência da gestão de saúde municipal no que diz 

respeito ao cumprimento das atividades propostas pelo Governo Federal e pela busca 

constante de projetos que visam beneficiar a população, como por exemplo, o Centro 

Móvel de Mamografia, um caminhão que foi acionado pelo governo municipal, que conta 

com equipamentos para fazer mamografias em toda a população-alvo do município.  

1.4 O Programa de Saúde da Família Mais Vida 
 

O PSF Mais Vida no qual atendo corresponde uma área rural afastada do meio 

urbano (15 km), sendo uma estrada de pavimentação precária a única forma de acesso à 

mesma. A população trabalha basicamente com produção rural e agrícola, tendo um 

baixo poder socioeconômico (cerca de um salário mínimo). Epidemiologicamente, as 



doenças infecto-parasitárias são as enfermidades que mais envolvem a população, 

seguida das doenças crônicas cardíacas e metabólicas. No município a taxa de 

mortalidade infantil média na cidade é de 44.12 para 1.000 nascidos vivos. As internações 

devido a diarreias são de 0.1 para cada 1.000 habitantes (IBGE, 2010). 

Acerca dos serviços, a coleta de lixo é feita semanalmente com isso o lixo fica 

entulhado gerando mau cheiro e o aparecimento insetos e roedores que podem causar 

doenças tanto em crianças como em adultos. Para agravar não há esgoto e tratamento de 

água.  

Quanto aos recursos na comunidade existe uma escola de ensino fundamental e 

médio, uma creche para crianças até cinco anos de idade. 

A Unidade de Saúde da Família foi inaugurada há aproximadamente cinco anos e 

está situada no centro da comunidade de Barreiros. É uma estrutura de sete cômodos 

que comporta consultório médico, de enfermagem, odontológico, cozinha, área de 

serviço, sala para curativos e procedimentos e banheiros. 

A recepção tem um tamanho adequado para o recebimento dos pacientes 

agendados e as reuniões de equipe e grupos operativos são feitos na igreja da 

comunidade. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 
 

A Equipe de Saúde da Família é composta por um médico integrante há sete 

meses na equipe, um enfermeiro, coordenador das ações de saúde no Município de 

Francisco Badaró tem vasta experiência em saúde pública, uma odontóloga, uma auxiliar 

de odontologia (trabalha há mais de dez anos na área), uma técnica de enfermagem, uma 

recepcionista e quatro Agentes de Comunitários de Saúde (ACS) e uma auxiliar de 

serviços gerais.  Contam com a participação dos profissionais que compõem o Núcleo de 

Apoio da Saúde da Família (NASF). O horário de atendimento da equipe é de segunda a 

sexta feira das 7:30 às 15:00 horas.  

Os objetivos da equipe de saúde visam aumentar a expectativa de vida da 

população e amenizar, resolver e prevenir demais riscos para saúde, tais como: consultas 

médicas e de enfermagem, atendimentos odontológicos, visitas domiciliares, ações de 



saúde que visam à informação da população, trabalhos com gestantes, idosos e 

puericultura. 

O trabalho realizado em sua maior parte está voltado para atendimento de 

consultas agendadas e demandas espontâneas. São realizadas visitas domiciliares, 

cuidados com idosos, coleta de exame preventivo como Papanicolau, solicitação de 

mamografia para população alvo, atendimento a alguns casos de urgência hipertensiva, 

pedidos de exames de menor complexidade, realizamos também palestras educativas. 

Programa Materno Infantil, Imunizações, HIPERDIA (atendimento de hipertensos e 

diabéticos) e campanhas. As atividades realizadas são os programas preconizados pelo 

Ministério da Saúde dentro da capacidade da equipe. Realizamos semanalmente reunião 

com toda equipe para discutirmos os problemas administrativos e de assistência. 

1.6  O dia a dia da equipe do Programa de Saúde da Família Mais Vida 

No Programa de Saúde Mais Vida, nós organizamos o serviço de forma que 

possamos atender os pacientes em todos os seus aspectos, abordando o lado biológico e 

psicossocial do processo saúde/ doença. 

Na agenda diária, temos um número de pacientes estipulados pela administração 

pública. Os pacientes são agendados pelas agentes comunitárias de saúde e se dirigem a 

UBS para atendimento no dia e horário estipulados. Esses pacientes são triados pelo 

método de Manchester, onde se classifica a gravidade e urgência de cada caso. 

Nestes atendimentos, estão incluídos tanto pacientes que padecem de alguma 

condição aguda, como àqueles que apresentam uma doença crônica. O atendimento 

multidisciplinar em cada caso é distinto do outro. As ações promovidas aos pacientes com 

doenças agudas diferem em muitos aspectos das ações destinadas aos pacientes 

crônicos. 

Quanto ao atendimento clínico dos pacientes com doenças agudas, visa-se a 

resolução do quadro, estabilizando a saúde do paciente, de forma rápida e resolutiva. O 

atendimento ao paciente crônico, gira em torno de ações educativas e profiláticas, 

visando diminuir os casos de agudização da doença e esclarecimento de dúvidas sobre o 

tratamento estabelecido. 



Dentro das ações da equipe, estão diversos programas de educação e informação 

à comunidade, com o objetivo de diminuir os casos de doenças agudas. Dentre elas estão 

as palestras antes do início dos atendimentos, na recepção da UBS, com temas 

relevantes à comunidade, tais como rastreio de cânceres, higiene pessoal e cuidado com 

os alimentos, ações mais voltadas à prevenção de doenças agudas. Quanto aos 

pacientes crônicos, fazemos ações como o HIPERDIA, onde abordamos a hipertensão 

arterial e diabetes em todos os seus aspectos, tratamentos medicamentoso e não 

medicamentoso, sensibilização para mudanças de hábitos e prática de atividade física. 

Estas ações estão mudando as estatísticas da comunidade abordada pela equipe 

trazendo inúmeros benefícios para a mesma. 

Estamos observando que devido às más condições do saneamento básico o índice 

de diarreia tem aumentado o que nos leva a crer que é devido à parasitose. Porque as 

crianças transitam descalças nas águas poluídas que correm a céu aberto, contato com 

lixo e sujeira, brincam em água suja, vão no banheiro não lavam as mãos, comem 

alimentos que caem no chão e brincam na terra. Este fato levou-nos a pensar em elaborar 

um projeto de intervenção onde pudéssemos trabalhar com ações educativas com as 

mães e com as crianças também com as professoras da creche e escola para diminuir o 

índice doenças parasitárias.  

Após certo tempo de discussão, indagações e ponderações, chegamos a uma 

conclusão: estamos inseridos em um Modelo Assistencialista Multidisciplinar. 

Chegamos a esta conclusão depois de refletirmos na maneira como nós 

trabalhamos na forma como dividimos nossas atividades e na constante junção e ajuda 

mútua que todos os profissionais dispensam uns aos outros. A equipe Mais Vida, como as 

demais equipes  em Francisco Badaró, trabalha interligada com toda a organização e 

gestão de saúde municipal, tendo o  apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF), das equipes de análises bioquímicas, do setor de comunicação e informática, 

além de constantes trocas de informações entre os demais profissionais médicos e 

enfermeiros. 

  

1.8  Estimativa rápida 



Ao realizarmos o diagnóstico situacional em saúde da área de abrangência do PSF 

Mais Vida utilizamos a estimativa rápida que implica em termos acesso ou produzirmos 

informação de qualidade num curto período e sem altos gastos, constituindo importante 

ferramenta para apoiar um processo de planejamento participativo. Quando usamos a 

estimativa rápida nesse processo de coletar informações ela nos permite trabalhar com 

uma equipe composta de técnicos da saúde e ou de outros setores e representantes da 

população. Permite também examinarmos os registros existentes, entrevistar informantes 

importantes e fazermos observações sobre as condições da vida da comunidade que se 

quer conhecer segundo Campos, Faria e Santos (2018).  

Após analise dos dados a equipe listou os problemas que trazem mais prejuízos 

para a população: 

 Alta prevalência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes Mellitus; 

 Pouca oferta de marcação de exames complementares.  

 Abuso no consumo de álcool e outras drogas; 

 Baixa oferta de capacitação dos profissionais da saúde; 

 Alto índice as crianças de cinco a dez anos acometidas de diarreia.  

 Encontramos outros problemas onde o poder de resolutividade e governabilidade 

da equipe é baixa, ou seja, a equipe não tem condições por si só de resolvê-los 

envolvendo outras instancias públicas. Estes problemas de alguma maneira interferem no 

processo de trabalho da equipe e principalmente no estado de saúde das pessoas. 

 Estrada não pavimentada, o que dificulta o acesso à comunidade e ao hospital na 

cidade, quando necessário; 

 Falta de insumos para atendimento de pacientes em situação de urgência; 

 Água não tratada; 

 A coleta de lixo é feita semanalmente com isso o lixo fica entulhado gerando mau 

cheiro e o aparecimento insetos e roedores que podem causar doenças tanto em crianças 

como em adultos; 

 Não há rede de esgoto. 

 

1.9  Priorização dos problemas 

 



Em reunião a equipe discutiu a importância dos problemas em relação à 

comunidade e definiu fazer a priorização dos problemas que serão enfrentados. Todos os 

problemas precisam ser priorizados porque a equipe não tem condições por si só de 

enfrentar todos os problemas de uma só vez. Para fazer a priorização a equipe utilizou os 

critérios preconizados por Campos, Faria e Santos (2018). 

Os autores citados acima indicam alguns critérios para fazer a priorização dos 

problemas. 

 A equipe utilizou os critérios:  

 A importância do problema: atribuindo valores “alto, médio ou baixo”  

 Sua urgência distribuindo pontos conforme sua urgência, (no máximo 

30 pontos) 

 Capacidade de enfrentamento da equipe definindo se a solução do 

problema está dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento 

da equipe responsável pelo projeto. 

Este trabalho se justifica pelo fato do lixo ser deixado nas ruas, falta de higiene e 

saneamento básico estarem diretamente associados ao processo saúde/doença de uma 

população levando a diarreias em crianças de cinco anos a dez anos na comunidade de 

Barreiros. 

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

comunidade adscrita à equipe da Programa de Saúde da Família Mais Vida, município de 

Francisco Badaró, comunidade de Barreiros em 2018. 

Principais 

Problemas 

Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção 

**** 

Alta prevalência de 
hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes 
Mellitus. 

Média  5 Parcial  3 

Pouca oferta de 
marcação de exames 
complementares e 
dificuldade de marcar 
consulta com 
especialidades 

Alta  5 Fora  4 

Alto índice de crianças  
de cinco a dez anos 
acometidas de diarreia  

Alta  10 Total 1 



Abuso no consumo de 
álcool e outras drogas, 

Alta  5 Parcial  5 

Baixa oferta de 
capacitação dos 
profissionais da 
saúde, 

Alta  5 Parcial  2 

                   Fonte: Autoria Própria (2018)  

Legenda: 

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

O problema priorizado neste projeto de intervenção foi o alto índice de crianças de 

cinco a dez anos acometidas de diarreia. Priorizamos este problema no momento porque 

as parasitoses intestinais são muito frequentes na infância, consideradas problema de 

saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periferias das cidades, sua transmissão 

depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades, além de que muitas 

dessas parasitoses relacionam-se ao déficit no desenvolvimento físico e cognitivo e 

desnutrição. 

Pelo conhecimento da área de abrangência e pela deficiência e mesmo ausência 

do saneamento básico e água tratada concluímos que as diarreias são frutos da 

parasitose, fato confirmado por exames laboratorial. Outro fato observado que as crianças 

tratadas passam um tempo tem recidivas de quadro diarreico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2 JUSTIFICATIVA 

O problema priorizado neste projeto de intervenção foi a alta prevalência de 

crianças de cinco a dez anos acometidas de diarreia na área de abrangência do 

Programa de Saúde da Família Mais Vida. O interesse pelo tema surgiu quando 

constatamos um aumento de consultas de crianças com diarreia.  Por se tratar de um 

problema que tem muitas causas e que nas diferentes faixas etárias vai ocasionar 

inúmeras consequências como: anemias, desnutrição e alteração no crescimento e 

desenvolvimento. Outro fato observado que durante os atendimentos a falta de 

conhecimento das mães sobre a importância da higiene ambiental, domiciliar e o próprio 

cuidado com o corpo. 

As doenças parasitárias estão sendo abordadas em diversos estudos como 

marcadores socioeconômicos, pois evidenciam as condições de higiene, saúde e 

saneamento básico a que a população está exposta e estão associadas a quadro de 

desnutrição, anemia, prejuízo no desenvolvimento físico e cognitivo principalmente nas 

crianças (ANDRADE et al., 2010). 

 Neste aspecto verificamos que um dos principais entraves na Estratégia de Saúde 

da Família é a grande quantidade de lixo nas ruas, onde as crianças brincam diariamente, 

descalças colocando as mãos sujas na boca ou até para se alimentar, levando a quadros 

de diarreia frequentes em nossa UBS, devido às contaminações e a falta de higiene, 

determinando o processo saúde doença da população. 

 A falta de higiene ambiental pode ocorrer com o depósito indevido no meio 

ambiente de lixo orgânico industrial, gases poluentes, objetos materiais, elementos 

quimicamente. A falta de higiene no ambiente doméstico e higiene corporal são outros 

fatores que podem causas doenças.   

Na Comunidade de Barreiros, detectamos a falta de higiene ambiental, falta de 

higiene no ambiente doméstico e higiene corporal e o consumo de água indevidamente 

tratada têm suma importância no surgimento de doenças infecto-parasitárias, sendo o 



manejo adequado de água e dejetos, ponto principal nas ações de orientação para os 

usuários. 

Diante destes fatores levantados é de primordial importância utilizar de ações 

educativas em saúde para conseguirmos alcançar os novos objetivos. Sendo assim, 

acreditamos que possamos melhorar as doenças provocadas por parasitas intestinais, por 

meio da implantação de um projeto de Intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Implantar um projeto de intervenção para reduzir o índice de doenças parasitárias 

em crianças na faixa etária de cinco a dez anos na Unidade Básica de Saúde Mais Vida, 

comunidade de Barreiros no município de Francisco Badaró, MG.  

3.1 Objetivos específicos 

- Levantar o número de crianças nesta faixa etária na área de abrangência da UBS Mais 

Vida. 

- Realizar atualização dos profissionais do PSF acerca das doenças parasitárias. 

-Realizar ações educativas com as mães, nas escolas e na comunidade acerca dos 

princípios gerais de higiene (ingestão de agua filtrada, higiene e conservação dos 

alimentos e higiene corporal, condicionamento e depósito do lixo), importância da 

manutenção da limpeza das ruas e de suas casas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada neste trabalho de conclusão de curso foi baseada no 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), o qual pode se configurar como um 

instrumento de gestão para identificação e resolução de problemas. O planejamento 

Estratégico situacional permite a inserção de atores sociais que participam efetivamente 

do projeto (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). O PES possibilita a explicação de um 

problema, a identificação das possíveis causas e a busca por diferentes modos de 

abordar e propor soluções.  

Inicialmente a equipe de saúde realizou o diagnóstico situacional utilizando a 

estimativa rápida para levantar de modo mais rápido os problemas vivenciados pelos 

moradores da área de abrangência. Após análise dos problemas foi feito a priorização do 

problema que mais prejuízo traz para os usuários. Todos os passos foram seguidos de 

acordo com o que é preconizado pelo PES. 

Para embasamento teórico foram selecionados artigos e textos científicos sobre os 

descritores relacionados ao assunto. Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do 

NESCON e documentos de órgãos públicos (Ministérios, Secretarias e outros) e também 

outras fontes de busca para revisão bibliográfica, cujas bases de dados utilizadas foram a 

Literatura latino-americana e do Caribe (LILACS), da Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO). Optou-se por utilizar como material, artigos científicos em língua portuguesa e 

espanhola para melhor entendimento dos profissionais de saúde e livros científicos. Para 

a busca das publicações foram empregados os seguintes descritores: Estratégia de 

Saúde da Família. Parasitoses. Prevenção. Saúde da criança. 

 

 

 

 



 

 

 

5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Estratégia de Saúde da Família  

  “No campo da saúde brasileira, uma proposta de mudança significativa na 

organização das práticas e no modo de compreender a saúde, com implicações no 

produto resultante do trabalho assistencial, é a ESF”. Pode ser considerada como uma 

inovação tecnológica destacando mudanças nas “práticas, na concepção de saúde, na 

finalidade assumida para o trabalho assistencial, no entendimento do que é o objeto do 

trabalho em saúde, nos instrumentos de trabalho utilizados e no produto do trabalho” 

(SORATTO et al., 2015,p.588). 

Para complementar o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) aborda as 

características da ESF como uma inovação tecnológica destacam-se:  

 Princípios, baseado nas premissas da Atenção Primária em Saúde e 

do SUS; 

 Concepção de saúde adota uma noção mais ampla do processo 

saúde/doença;  

 Relação profissional amplia para uma equipe multiprofissional com 

atuação interdisciplinar; 

 Assistência inclui ações curativas, de promoção de saúde, de 

prevenção de doenças e reabilitação;  

 Finalidade do trabalho é uma ação profissional voltada para uma 

assistência ampliada prestada as pessoas e comunidade de uma área adscrita; 

 Objeto do trabalho é o ser humano com carência de saúde na sua 

integralidade, em seu contexto familiar, social e cultural. 

 Instrumento dos trabalhos são equipamentos materiais e protocolos 

assistenciais similares aos usados nos modelos tradicionais agregando outros com 

vistas a contemplar a dimensão integral do sujeito 



 Produto do trabalho é a assistência realizada integrando outras 

dimensões como: ações educativas, implantação do programas e de medidas para 

mudanças nos indicadores sociais e morbimortalidade. 

[...] A ESF adota uma concepção mais ampla de saúde e de entendimento dos 
determinantes do processo saúde-doença. Propõe a articulação entre saberes 
técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários 

para o enfrentamento dos problemas de saúde (SORATTO et al., 2015, p.512) 
 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) busca promover a qualidade de vida dos brasileiros e intervindo  nos fatores de 

risco que colocam a saúde em risco. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF 

se fortalece como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A ESF foi criada pelo Ministério da Saúde em 1994, inicialmente com o nome 

Programa Saúde da Família (PSF). Utiliza princípios da Atenção Primária à Saúde (APS) 

formulados na Conferência de Alma Ata, bem como se fundamenta em premissas 

requeridas com a criação do SUS (BRASIL, 2005). 

 O objetivo foi acabar com a ideia de assistência emergencial, ou seja, tratar os 

pacientes apenas quando eles já estão doentes, e praticar a atenção primária, sob 

corresponsabilidade da União, estados e municípios. Parte da estratégia de 

descentralização prometida pela atenção primária consiste em vacinas, atendimentos 

odontológicos, consultas, exames de rotina, orientações e campanhas educacionais 

(BRASIL, 2010). 

A proximidade da equipe de saúde com o usuário permite que se estabeleçam 

vínculos entre os profissionais de saúde e o usuário, sua família e também com a 

vizinhança. Este fato facilita uma maior adesão do usuário aos tratamentos. O nível de 

atenção que é prestado a população resolve 80% dos problemas de saúde da 

população. Entretanto, se a pessoa precisar de um cuidado mais avançado, a ESF faz 

este encaminhamento (BRASIL, 2010). 

Segundo o Ministério de Saúde (BRASIL, 2010, sp): 

 

[...] a Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção 
Primária no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é 
tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da atenção primária. Por meio da 
Estratégia, é possível reorientar o processo de trabalho com maior potencial de 
aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção primária, de 
ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas, além de 
propiciar uma importante relação custo-efetividade.  



.  

 

 

5.2 Conceito de parasitismo 

As doenças parasitárias constituem graves problemas de saúde pública 

principalmente em países em desenvolvimento. “O parasitismo é uma associação entre 

seres vivos com unilateralidade de benefícios. Assim, a parasitose é o estado de infecção 

cuja agressão repercute prejudicialmente sobre o hospedeiro” (NEVES, 2005, p.4). 

Para Melo et al. (2004), as parasitoses intestinais são infecções causadas por 

parasitas intestinais e estão intimamente relacionadas com  às condições de saneamento 

básico, educação e habitação e acomete mais as crianças. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 3,5 bilhões de pessoas no 

mundo estejam infectadas por algum enteroparasita, e dessas, cerca de 450 milhões, a 

maior parte crianças, estejam doentes (WHO, 2013). 

As enteroparasitoses se mostram com maior gravidade devido à falta de políticas 

públicas com vistas a uma educação sanitária efetiva. Destacam que há necessidade de 

se investir em melhorias nas condições socioeconômicas e no saneamento básico, ações 

educativas eficazes e mudanças em hábitos culturais (VISSER et al., 2011). 

As parasitoses estão em destaque em diversos estudos como marcadores 

socioeconômicos, pois evidenciam as condições de higiene, saúde e saneamento básico 

à que esta população está exposta e estão associadas a quadro de desnutrição, anemia, 

prejuízo no desenvolvimento físico e cognitivo principalmente nas crianças (ANDRADE et 

al., 2010). 

 

5.3 Contaminação e sintomatologia 

 

A cada dia eleva-se a prevalência das crianças de cinco a dez anos atendidas com 

diagnóstico de doenças parasitárias, contudo, esse problema vem da falta de saneamento 

básico e abastecimento de água potável. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, 



Rodrigues et al. (2014), discorrem que essas doenças são uma das principais causas de 

morbimortalidade infantil, que, por meio dos quadros de desnutrição e desidratação, pode 

evoluir a óbito. 

Durante muito tempo as doenças parasitárias prevaleceram nas populações, 

contudo, houve um decréscimo de mortes decorrentes, mas estas doenças ainda fazem 

parte do cotidiano das famílias brasileiras, sendo considerado ainda um problema de 

saúde pública, pois, causam grande impacto ao país, estando intimamente associados ao 

índice de pobreza, falta de infraestrutura urbana, habitação, alimentação e higiene 

precária (PIUVEZAM et al., 2015). 

As doenças parasitárias são causadas por protozoários ou helmintos, que evoluem 

no aparelho digestivo humano, os principais protozoários que se destacam dentro da 

prática médica são: Entamoeba histolytica/dispar e Giardia duodenalis (RAMÍREZ et al., 

2016) entre os helmintos se destacam: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

ancilostomídeos (Ancylostoma duodenale e Necator americanus), Strongyloides 

stercoralis, Enterobius vermiculares e Schistosoma mansoni (GABRIEL et al., 2014). 

Vamos traçar um pequeno comentário sobre algumas parasitas intestinais citadas 

acima. 

 Ascaris lumbricoides:  

O índice no Brasil ainda é elevado especialmente em crianças em idade inferior a 

12 anos (ANDRADE et al., 2010). 

   

 [...] o contato entre crianças portadoras e crianças suscetíveis no domicilio ou na 
escola, aliado ao fato de que suas brincadeiras são sempre relacionadas com o 
solo e o hábito de levarem a mão suja à boca, são os fatores que fazem com que 
a faixa etária de 1 a 12 anos seja a mais prevalente (NEVES, FILIPPIS, 2010, p. 
259). 

 

Os mesmos autores complementam que devido à mudança de hábitos de higiene 

em adultos, estes não apresentam certas doenças parasitárias ou porque se infectaram 

quando crianças e desenvolveram imunidade.  

Segundo Neves e Filippis, (2010) a sintomatologia apresentada pelas áscaris  

lumbricóides são: 

 desconforto abdominal, 

 cólicas intermitentes, 



 dor epigástrica e má digestão, 

 náusea, 

 perda de apetite e emagrecimento,  

 sensação de coceira no nariz, 

 irritabilidade, 

 sono intranquilo e ranger os dentes a noite. 

As medidas de controle contra a ascaridíase visam reduzir a prevalência e a 

gravidade da infecção, por meio de melhorias no saneamento básico, a desinfecção e o 

tratamento como principais meios profiláticos, juntamente com a educação para a saúde 

(NEVES; FILIPPIS, 2010). 

 

 Giardia Lamblia 

A Giardia lamblia é um protozoário flagelado que parasita o trato intestinal de aves, 

répteis e mamíferos, incluindo humanos. “No Brasil, a frequência da giardíase em 

crianças entre 7 e 14 anos é de 28,5%, mas com variação deste valor ao longo do 

território nacional”. No homem provoca vários sintomas que vão desde infecção 

assintomática, “até casos sintomáticos, caracterizados por infecções severas 

acompanhadas de diarreias crônicas e má absorção intestinal” (SILVA, 2009, p.310)  

A Giardíase é uma das causas mais comuns de diarreia em crianças que, em 

consequência da infecção, muitas vezes apresentam problemas de má nutrição e retardo 

do desenvolvimento (NEVES; FILIPPIS, 2010). 

 Segundo Neves e Filippis (2010); Rey, (2011) os sintomas são:  

 Diarreia, sintoma mais comum, com evacuações líquidas ou pastosas, 

malcheirosas, geralmente claras ou acinzentadas, com muco e raras vezes podem 

apresentar sangue ou pus; 

 Mal estar, cólicas abdominais, fraqueza e perda de peso, diminuição do apetite, 

náuseas, vômitos, flatulência, distensão abdominal, ligeira febre, cefaleia e 

nervosismo. Nos casos mais graves pode haver esteatorreia,  

 Em crianças, tem-se a diarreia crônica, dor abdominal e abdome distendido, 

anorexia, perda de peso e crescimento retardado,  



  Crianças de oito meses a 10-12 anos, os sintomas prevalentes são diarreia com 

esteatorreia, irritabilidade, insônia, náuseas e vômitos, perda de apetite e dor 

abdominal . 

 Em alguns casos pode haver distensão e desconforto epigástrico, sem alterações 

do trânsito intestinal, aparentando ser quadro de úlceras pépticas, de alteração das 

vias biliares, de hérnia do hiato ou de pancreatite.  

 

 Enterobius vermicularis  

É popularmente conhecido como “oxiúros” é muito comum em nosso meio, 

atingindo principalmente a faixa etária de cinco a 15 anos, apesar de ser encontrado em 

adultos também (NEVES; FILIPPIS, 2010). 

Ainda segundo os autores a infecção costuma ser benigna, mas incômoda, pelo 

intenso prurido anal que pode lesar ainda mais o local, possibilitando infecção bacteriana 

secundária.  Relatam que a mucosa local mostra-se congesta, recoberta de muco 

contendo ovo, e, às vezes, fêmeas inteiras.  

 Entamoeba histolytica e Entamoeba coli  

 

A amebíase é a segunda causa de morte entre as doenças parasitárias no mundo. 

É uma infecção causada pelo protozoário Entamoeba histolytica. No Brasil, a amebíase 

apresenta maior prevalência em populações de nível socioeconômico mais baixo e 

condições precárias de saneamento básico (SANTOS; SOARES, 2008). 

O quadro clínico varia de uma forma branda, caracterizada por desconforto 

abdominal leve ou moderado, com sangue e /ou muco nas dejeções, até uma diarreia 

aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mucóide, acompanhada de febre e 

calafrios. “Em casos graves as formas trofozoíticas se disseminam pela corrente 

sanguínea, provocando abscesso no fígado, nos pulmões ou cérebro. Quando não 

diagnosticadas a tempos, podem levar o paciente a óbito” (BRASIL, 2010, p.92). 

Sua transmissão é por meio de alimentos ou água contaminados por fezes que 

contém cistos amebianos e falta de higiene domiciliar. 

A sintomatologia pode variar desde assintomática, diarreias, abdominalgia, 

hipertermia, obstrução intestinal e prolapso retal, além de interferir diretamente no estado 

nutricional do paciente, provocar pequenas hemorragias e anemias, algumas 



complicações podem ser encontradas em crianças como danos na função cognitiva 

(HUMPHRIES et al., 2017). 

 

5.4 Diagnóstico  

 

São necessárias análises de amostras em laboratório, incluindo testes especiais 

para identificar proteínas liberadas pelo parasita (testes de antígeno) ou material 

genético (DNA) do parasita. Amostras de sangue, fezes, urina ou expectoração 

(escarro) podem ser obtidas para realização destes exames. 

A confirmação da suspeita clínica de giárdia é feita por meio do exame de fezes 

para a identificação de cistos ou trofozoítos nas fezes. Os cistos são encontrados nas 

fezes da maioria dos indivíduos com giardíase, enquanto que o achado de trofozoítos é 

menos frequente, e está geralmente, associado às infecções sintomáticas (REY, 2011). 

Para o diagnóstico da Entamoeba histolytica recomenda-se coletar pelo menos três 

amostras de fezes para o diagnóstico desse parasita. Em infecções pesadas, a forma 

móvel do parasita (o trofozoíta) pode ser visto em fezes frescas. Os testes sorológicos 

existem para infecções em longo prazo. É importante distinguir o cisto do E. histolytica e 

E.coli dos cistos de outros protozoários intestinais não patogênicos através de sua 

morfologia (NEVES et al., 2012) 

 

5.5 Prevenção e tratamento 

 

Neves (2005) divide a prevenção das parasitoses em três níveis: 

 Prevenção primária é quando as ações são dirigidas para impedir que a pessoa 

adoeça, utilizando recursos como dados epidemiológicos e conhecimentos sobre o 

ciclo biológico da doença. 

   Prevenção secundária ocorre quando se atua no indivíduo que está sob a ação do 

agente e nessa fase é onde se realiza o diagnóstico e tratamento. 

   Prevenção terciária que atua na redução de complicações e na reabilitação. 



Corroborando, Rodrigues et al. (2013, p.01) afirmam que “as principais medidas de 

prevenção de enteroparasitoses estão relacionadas à higiene, tanto pessoal quanto dos 

alimentos e da água e a falta de acesso ao saneamento básico”. 

Pelo levantamento bibliográfico percebemos que muitos autores abordam que a 

medida profilaxia se faz com educação sanitária, desde uma medida simples a 

manipulação e higiene dos alimentos, por exemplo, lavagem correta das verduras e 

imersão destes, por 15 minutos, em água com hipoclorito ou outro elemento disponível. 

Após 15 minutos lavar as verduras em água corrente. Outras medidas relatadas são 

relacionadas ao saneamento básico, como implantação de sistemas de tratamento de 

água e esgoto, deposito do lixo e controle de indivíduos que manipulam alimentos, devem 

ser levadas em consideração para reduzir em longo prazo ou erradicar a amebíase 

(NEVES et al., 2012).  

Comportamentos individuais de higiene, como lavar as mãos após ir ao banheiro, 

após trocar fraldas, após brincar com animais e antes de comer ou preparar alimentos; 

ingerir unicamente água tratada; evitar o contato direto ou indireto com fezes humanas, 

condicionar o lixo corretamente e fazer o depósito em lugares apropriados e cobrir os 

alimentos por causa de moscas (NEVES et al., 2012). 

Estes autores citam a Organização Mundial de Saúde - OMS, que pondera que 

uma das medidas de prevenção a estes agravos seria o saneamento básico, pois países 

em desenvolvimento não possuem ampla infraestrutura sanitária adequada que podem 

reduzir até 32% os casos diarreicos (WHO, 2003). 

O acesso e o uso de água pelas famílias que vem do serviço público de 

abastecimento e saneamento reduzem significativamente a ocorrência de doenças 

diarreicas, a partir da potabilidade que são exigidos no sistema para garantir a qualidade 

da água, como fonte segura para o consumo humano. Quando este abastecimento é 

realizado por meios de fontes alternativas de qualidade sanitária duvidosa podem elevar a 

incidência de diarreia nas crianças menores, podendo não atender às necessidades 

básicas das famílias (RAZZOLINI; GÜNTHER, 2008). 

Contudo, alguns fatores de vulnerabilidade na rede pública do sistema de 

abastecimento podem ser encontrados frequentemente, como: interrupção do 

abastecimento de água e as ligações clandestinas na rede, que pode expor a água a 



contaminação ou fatores de vulnerabilidade domiciliar, como ausência de limpeza dos 

reservatórios domiciliares, transporte e armazenamento em recipientes não adequados 

para água, além dos hábitos e práticas não adequadas de higiene dos usuários, 

configurando como fator de risco para contaminação da água (PAZ; ALMEIDA; 

GÜNTHER 2012). 

O tratamento das parasitoses deve ser indicado a partir do diagnóstico e 

manifestações clínicas. O tratamento é realizado com drogas estabelecidas para cada 

infecção (NEVES et al., 2005 ; FOCHESATTO FILLHO; BARROS, 2016).   

[...] O tratamento das parasitoses intestinais consiste, além do emprego de 
antiparasitários, em medidas de educação preventiva e de saneamento básico. 
Em vista da dificuldade de diagnóstico específico das parasitoses, muitas vezes, 
são realizados tratamentos empíricos com mais de uma droga (ANDRADE et al., 
2010, p. 236). 

 

Para Neves et al. (2012) objetivo do tratamento é interromper a transmissão desses 

parasitas por meio de várias condutas, tais como:  

• preparo e manipulação adequados dos alimentos;  

• tratamento e conservação da água;  

• uso de calçados; 

 • construção de vasos sanitários e fossas sépticas;  

• destino apropriado das fezes; 

 • programas educacionais relacionados à higiene, condutas que devem ser tomadas para 

diminuir a frequência das parasitoses; 

 • emprego de medicamentos. 

A educação em saúde tem se mostrado eficiente no processo de mudança de hábito e na 

compreensão do processo saúde/doença (ANDRADE et al., 2010). 

 

5.6 Ações Educativas e Medidas de Controle 



 

As ações educativas são importantes porque aumentam o nível de informação dos 

pacientes facilitando assim que os mesmos conheçam os riscos e procurem se cuidar 

melhor (SILVA, 2019). 

A promoção da saúde ocorre quando a comunidade possui os conhecimentos 

necessários para melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação 

dos indivíduos no controle deste processo segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2001). 

Para Oliveira, Andrade e Ribeiro (2009) o conceito de promoção da saúde engloba 

os determinantes dos aspectos comportamentais, condições sociais, estilo de vida e 

ambientais em que as pessoas vivem e trabalham. 

Falkenberg et al. (2013, p.845) em seu artigo “Educação em Saúde e 

Educação na Saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva” mencionam a 

definição de educação em Saúde  como um processo educativo de construção do 

saber em saúde que como objetivo a apropriação do conhecimento pelos usuários”. 

A educação em saúde “é um conjunto de práticas de educação em saúde 

utilizadas pelos profissionais que contribui para aumentar a autonomia das pessoas 

no seu cuidado” (FALKENBERG et al. 2013, p.845). 

[...] As práticas de educação em saúde envolvem três segmentos de 
atores prioritários: os profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a 
promoção tanto quanto as práticas curativas; os gestores que apoiem esses 
profissionais; e a população que necessita construir seus conhecimentos e 
aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente (FALKENBERG 
et al.,2013, p.848)   

 

Ainda segundo Falkenberg et al. (2013, p. 848) a educação em saúde como 

processo político pedagógico:  

[...] requer o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo 
desvelar a realidade e propor ações transformadoras que levem o indivíduo à sua 
autonomia e emancipação como sujeito histórico e social, capaz de propor e 
opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e de sua 

coletividade.  



Os profissionais precisam ter conhecimento do perfil epidemiológico, das 

necessidades de saúde da população local e uma atenção integral ao ofertar ações 

educativas e de promoção da saúde; para melhor desempenho e resolutividade. Destaca-

se ainda que essas ações não devem ser impositivas e/ou punitivas, e sim desenvolvidas 

numa relação de vínculo entre profissional e usuário, permitindo a conscientização e o 

empoderamento para o autocuidado (FALKENBERG et al., 2013).  

Cotta et al. (2008) em seu trabalho “Reflexões sobre o conhecimento dos usuários 

no contexto do Programa de Saúde da Família: a lacuna entre o saber técnico e o 

popular” abortam que a organização dos grupos educativos é realizada prioritariamente 

pelo enfermeiro. As práticas educativas compõem a prática social da enfermagem e 

caracterizam-se como instrumentos valiosos no processo de trabalho em saúde. O grupo 

permite a troca e aprendizado de informações, conhecimentos e experiências vividas.  

Abordaremos algumas medidas de controle para trabalhar com os usuários 

abordadas na publicação do Ministério da Saúde (Brasil, 2004) “Doenças Infecciosas e 

Parasitárias: Guia de Bolso”, enfatizamos a teníase/cisticercose por ser uma parasitose 

que causa grandes complicações para o paciente. 

 

 Trabalho educativo da população  

 

Para controlar a teníase/cisticercose Paz, Almeida e Gunter (2012), enfatizam que 

a promoção de um longo e permanente trabalho educativo nas escolas e nas famílias é 

muito eficaz. A adoção de práticas dos princípios básicos de higiene pessoal e o 

conhecimento dos principais meios de contaminação constituem medidas importantes de 

profilaxia. O trabalho educativo da população deve visar à conscientização, ou seja, a 

substituição de hábitos e costumes inadequados e adoção de outros que evitem as 

infecções.  

 

 Bloqueio de foco do complexo teníase/cisticercose  
 

O foco do complexo teníase/cisticercose é definido sendo a unidade habitacional 

de pessoas com sorologia positiva para cisticercose, com teníase, um indivíduo 

eliminando proglotides e ou um indivíduo com sintomas neurológicos suspeitos de 



cisticercose. Os núcleos familiares que tenham tido contato de risco de contaminação 

também serão incluídos nesta unidade habitacional. Uma vez identificado o foco, todos os 

indivíduos deverão receber tratamento com medicamento específico (PAZ; ALMEIDA; 

GÜNTHER, 2012);  

 Fiscalização da carne  
 

 

Os veterinários trabalham com afinco na fiscalização e orientação dos produtores 

para reduzir, ao menor nível possível, a comercialização ou o consumo de carne 

contaminada por cisticercos dando segurança para o consumidor (PAZ; ALMEIDA; 

GÜNTHER, 2012). 

 

 Fiscalização de produtos de origem vegetal  

A irrigação de hortas e pomares com água de rios e córregos, que recebam esgoto 

ou outras fontes de águas contaminadas, deve ser coibida por meio de rigorosa 

fiscalização, evitando a comercialização ou o uso de vegetais contaminados por ovos de 

Taenia.  

  Cuidados na suinocultura  

 

Evitar o acesso do suíno às fezes humanas e à água e alimentos contaminados 

com material fecal: essa é a forma de evitar a cisticercose suína (PAZ; ALMEIDA; 

GÜNTHER, 2012); 
 

 

 

 Isolamento  

 

 Para os indivíduos com cisticercose ou portadores de teníase, não há necessidade 

de isolamento. Para os portadores de teníase, entretanto, recomenda-se medidas para 

evitar a sua propagação: tratamento específico, higiene adequada (PAZ; ALMEIDA; 

GÜNTHER, 2012);  

 

 Desinfecção concorrente 

É desnecessária, porém é importante o controle ambiental através da deposição 

correta dos dejetos (saneamento básico) e rigoroso hábito de higiene (lavagem das mãos 

após evacuações, principalmente) (PAZ; ALMEIDA; GÜNTHER, 2012). 



Sendo a Estratégia Saúde da Família composta por uma equipe multidisciplinar, é 

de suma importância que seja presente e participativa em todo o processo do 

desenvolvimento das ações educativas. 

Para Andrade et al. (2010) ao se referir sobre a equipe multidisciplinar enfatiza que 

conexão do saberes permite a melhor compreensão e troca de informações e 

conhecimento, além do reconhecimento da cultura e particularidades dos indivíduos 

presentes na comunidade. Na Estratégia da Saúde da Família a educação em saúde, 

deve ser uma atividade de grande relevância, tanto para a equipe quanto para a 

população. As práticas educativas devem visar à promoção da saúde dos indivíduos, sua 

participação e adesão da comunidade.  

 COTTA et al.(2008, sp) faz a seguinte consideração     a participação da 

comunidade nas atividades  do PSF é muito importante para melhorar a confiança 

pessoal, a alegria em viver e aumenta a capacidade para o enfrentamento dos seus 

problemas “estando diretamente relacionada à construção da consciência sanitária e à 

viabilização do empoderamento/libertação, de modo a materializar novas conquistas no 

plano pessoal, familiar e coletivo”. 

Para tanto, o processo educativo deve estar presente nas atividades prestadas 

pela Estratégia Saúde da Família nas comunidades. É por meio dessas ações que a 

promoção para qualidade de vida pode ser alcançada, e a participação da equipe é 

essencial nesse processo (R0ECKER; BUDO; MARCON, 2012).  

 A educação em saúde deve ser avaliada pelos profissionais de saúde para 

verificar se os objetivos foram alcançados podem ser elaborados alguns...  

[...] instrumentos, como relatórios de produção diária, fichas ou prontuários dos 
usuários, a aplicação de questionários com perguntas sobre os assuntos 
discutidos, ou, ainda, a realização de debates dos profissionais com os usuários. 
Nesse processo de avaliação, é importante o comprometimento da equipe para 
manter e ampliar o relacionamento com a comunidade e usuários, o que 
influenciará nos resultados obtidos (ANDRADE et al., 2013, p. 448; apud 

FERRAZ; BARROS; VIEIRA, 2009).  

 

Ainda segundo Andrade et al. (2013, p.446) “parte integrante para promoção da 

saúde, as ações educativas carecem do trabalho multiprofissional, da participação popular 

e apoio na sua organização e operacionalização. Promover saúde e qualidade de vida 



envolve mecanismos e estratégias de governabilidade, gestão integrada, 

intersetorialidade e estratégia para desenvolvimento saudável. 

As ações a serem realizadas para a população frente aos determinantes de saúde 

devem condicionar aos indivíduos a aquisição da melhoria da saúde e controle das 

doenças, dentre essas o controle do CCU (BRASIL, 2013). Promoção da saúde torna-se 

mais evidente, uma vez que é associada a valores como vida, saúde, solidariedade, 

equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria. Ela está 

relacionada à corresponsabilização entre os diversos atores sociais envolvidos por meio 

de ações que o Estado realiza (políticas públicas saudáveis), do aperfeiçoamento e 

autonomia a ser desenvolvida pelos indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais) 

e pela reorientação das práticas da saúde pelo sistema de saúde (reorientação do 

sistema de saúde) e pelas parcerias intersetoriais (HAESER; BÜCHELE; BRZOZOWSKI, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

   

Campos, Faria e Santos (2018), descrevem o plano de ação como uma ferramenta 

muito utilizada para solucionar integral ou parcialmente um problema prioritário e 

possibilita estabelecer uma gestão participativa isto é a participação de outros 

profissionais na execução do plano e que requer uma intervenção imediata. Na execução 

do plano foram seguidos os passos preconizados no PES com uma sequência lógica de 

ações ou atividades, no seu desenvolvimento. A equipe considerou favorável a sua 

viabilidade. Iniciou-se pelo diagnóstico situacional realizado pela equipe na área de 

abrangência, identificação, priorização dos problemas, apresentados na introdução do 

trabalho. Os passos abordados a seguir são descrição, explicação e seleção de nós 

críticos, seleção de nós críticos e desenho das operações de acordo com a metodologia 

de Planejamento Estratégico Simplificado. 

  

6.1 Descrição do Problema Selecionado 

   

um problema temos que ter dados para caracterizá-lo, conhecer sua dimensão, e o 

que ele representa na realidade para a comunidade. “Deve identificar o que caracteriza o 

problema inclusive sua quantificação” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018, p.59). 

Após indagações, chegamos à conclusão que o saneamento precário encontra-se 

em primeiro lugar, levando em conta sua direta relação com o processo de saúde-doença 

na Comunidade de Barreiros, onde temos 62 crianças cadastradas na ESF com idade 

entre cinco e dez anos. 

O saneamento básico encontra-se em condições precárias, sendo a coleta de lixo, 

tratamento de esgoto e distribuição de água potável fatores que influenciam diretamente 

no aparecimento de doenças infecto-contagiosas na população desta comunidade. O lixo 

é coletado apenas uma vez na semana pela Prefeitura, o que faz com que se acumulem 

resíduos pelas ruas e casas, favorecendo a propagação de ratos, mosquitos e baratas, 



potenciais causadores e portadores de doenças. Não existe na Prefeitura Municipal um 

plano para tratamento de esgoto, sendo as fossas sépticas os locais de despejo de 

matéria orgânica. A água consumida pela população é a partir da captação de águas da 

chuva e estocadas em caixas de água e em parcela menor temos a água encanada na 

cidade. São consumidas pela população sem o devido tratamento, fazendo com que 

aumente os casos de parasitoses intestinais e diarreias.  

Entramos em contato com a Prefeitura Municipal e os responsáveis nos disseram 

que os projetos para encanamento de água na Comunidade de Barreiros já está em 

andamento. Enquanto isso, estamos fazendo a distribuição de potabilizadores de água 

que proporcionam água potável de qualquer fonte em qualquer lugar. Recomendado para 

ocasiões onde haja dúvidas sobre a qualidade da água, eficácia comprovada, totalmente 

seguro e inócuo à saúde, de fácil utilização, transporte e armazenamento. Possui princípio 

ativo aprovado pela Organização Mundial da Saúde e Fundação Nacional da Ciência, que 

servirão para amenizar este problema enquanto esperamos atitudes do governo local. 

Para amenizar esta situação orientamos os pacientes como armazenar e depositar o lixo 

e também em relação á água, higiene pessoal, da casa e ambiente. 

 

6.2 Explicação do Problema 

 

Para explicar um problema é necessário entender a sua origem de onde surgiu, 

partir da identificação das suas causas que se pretende enfrentar. “Geralmente, a causa 

de um problema é outro problema ou outros problemas” segundo Campos, Faria e Santos 

(2018, p. 63). 

O saneamento básico em Barreiros é algo que vem sendo discutido com a 

Prefeitura há anos, desde as equipes anteriores que atendiam no PSF Mais Vida. O 

problema surgiu desde a emancipação do município. A comunidade de Barreiros 

encontra-se na zona rural de Francisco Badaró, aproximadamente 15 km, tendo uma 

estrada de terra em precárias condições seu único meio de acesso. A coleta de lixo e 

resíduos pela Prefeitura é muito difícil, pelo fato da grande dificuldade dos caminhões de 

lixo chegar até a comunidade. Isso faz com que se acumule lixo pelas ruas e aumente a 

proliferação de ratos e baratas, além de aumentar a contaminação de solos e rios. 



Não há tratamento de esgoto e grande parte da população da comunidade não tem 

acesso à água potável, o que favorece o aparecimento de verminoses intestinais e seu 

difícil controle. Existem 21 crianças de cinco a dez anos de idade vivendo nestas 

condições. 

 

6.3 Seleção de nós críticos 

 

“Nós críticos” são aquelas causas que são consideradas as mais importantes na 

origem do problema e que merecem ser enfrentadas para solucioná-lo. As causas devem 

estar de acordo com o poder de resolutividade e governabilidade da equipe de saúde, 

então, o seu enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está 

planejando (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

Os nós críticos levantados pela equipe são: 

   Más condições de saneamento básico (lixos a céu aberto, inadequada 

deposição de residuais líquidos e sólidos).  

 Mau condicionamento e depósito de lixo nas ruas  

 Uso de água não tratada; 

 Desinformação da população dos princípios básicos de higiene corporal e 

doméstica e sobre as parasitoses. 

 Desinformação dos agentes comunitários para orientar os usuários.  

 Reincidências de quadros de diarreia em crianças de cinco a dez anos. 

 

6.4 Desenho das Operações 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema  Alto índice 

de crianças  de cinco a dez anos acometidas de diarreia sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família  da Unidade Básica de Saúde Mais Vida, na 

comunidade de Barreiros, da Cidade de Francisco Badaró, Estado Minas Gerais 

Nó crítico 1   Más condições de saneamento básico (lixos a céu aberto, 

inadequada deposição de residuais líquidos e sólidos).  

Operação 

(operações) 

-convocar todas as mães ou responsáveis para uma ampla reunião 

para apresentar o projeto e sensibilizá-las para participar dos 

grupos que serão uma vez por semana durante um mês. 

-Organizar grupos com as mães para orientar sobre o 

condicionalmente e deposito de lixo (quinzenalmente). 

- Monitorar os locais onde moram as crianças que tem com 

frequência parasitose. 

- Fazer um trabalho nas creches e escolas juntamente com as 

professoras para profilaxia de parasitoses. 

-Discutir com  a Secretaria de Saúde a  possibilidade de arranjar 

um local para depositar o lixo para não ficar espalhado na 

comunidade. 

-Verificar a possibilidade de a prefeitura disponibilizar uma 

caçamba para condicionar o lixo. 

-Solicitar os coordenadores dos grupos escolares e creches para 

abordarem este tema em sala de aula com os alunos. 

Projeto Cidade Limpa  

Resultados - Famílias orientadas sobre a importância do acondicionamento 



esperados correto do lixo. 

-População com hábitos higiênicos e sanitários adequados. 

-Grupos funcionando, lixo condicionado corretamente e depositado 

em lugar apropriado. 

-Diminuição de proliferação de ratos, baratas e contaminação de 

solos e rios. E diminuição do odor exalado do lixo. 

Produtos 

esperados 

Lixo acondicionado corretamente e diminuição do índice de 

parasitose. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: organizar as agendas dos profissionais para 

participarem das atividades. Organizar o material didático e 

conteúdo. Parceria com as escolas. 

Político: apoio da gestão  

Financeiro: para compra de saco de lixo para ser usado nas 

exposições de como condicionar o lixo. 

Recursos críticos Estrutural: local apropriado para colocar o lixo 

Cognitivo: repasse de conhecimento para população.  

Político: apoio da prefeitura 

Financeiro: recurso para coleta de lixo 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretária de Saúde, indiferente  

Médico e enfermeira estão motivados  

Ações estratégicas 
Apresentar e discutir o projeto com a Secretária de Saúde. 

Para o médico  e enfermeira não necessita de usar nenhuma 

estratégia de motivação 

Prazo 60 dias para início e 120 dias para término 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico, enfermeira, agentes comunitários e um representante da 

Secretaria de Saúde. 

Os agentes comunitários irão monitorar os locais onde moram as 

crianças que tem com frequência parasitose durante as visitas 



Fonte: autoria própria (2019) 

Este nó crítico “más condições de saneamento básico (Lixos a céu aberto, 

inadequada deposição de residuais líquidos e sólidos)” que por si só já é um problema, 

que afeta fortemente o aumento da incidência das parasitoses. A equipe de saúde tem 

uma grande responsabilidade trabalhar com a comunidade no sentido de sensibilizá-la a 

modificar seus hábitos; como fazer a coleta do lixo adequada, acrescentar hipoclorito de 

sódio na água ou no uso de água fervida e/ou filtrada. 

domiciliares. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

“O processo de monitoramento e avaliação deve ser eficiente 

permitindo a utilização dos recursos, promovendo a comunicação 

entre os planejadores e executores (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2017, p.19).’’ Será feito um relatório quinzenal. 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema  Alto índice 

de crianças  de cinco a dez anos acometidas de diarreia sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família  da Unidade Básica de Saúde Mais Vida, na 

comunidade de Barreiros, da Cidade de Francisco Badaró, Estado Minas Gerais 

Nó crítico 2 Uso de água não tratada pelos usuários. 

Operação 

(operações) 

-Avaliar de nível de informação das usuárias sobre a ingestão de 

agua não tratada, contaminada e suas consequências para a 

saúde. 

-Disponibilizar filtros de barro para a população que não possui. 

- Discutir em grupos com os usuários sobre a higienização do filtro. 

- levantar as famílias que não possuem filtros de barro 

Projeto Mais saúde 

Resultados 

esperados 

 Utilização da água filtrada para ingesta e para cozinhar os 

alimentos, consequentemente diminuição  do índice de parasitas 

intestinais.  



Fonte: autoria própria (2019) 

Este nó crítico também se constitui em um grande problema na incidência de 

parasitoses não só em crianças, mas também na população geral. Mais uma vez 

enfatizamos a importância da equipe de saúde da família trabalhar com a comunidade, e 

também é importante o investimento junto ao poder público, para criação de programa 

Produtos 

esperados 

Programa Municipal de distribuição de filtros 

Recursos 

necessários 

Organizacional: organizar a distribuição de filtros  

Político: disponibilização dos filtros de barro 

Financeiro: compra dos filtros de barro 

Recursos críticos Estrutural: local para distribuição dos filtros de barro 

Cognitivo: repasse de conhecimento e conscientização da 

população 

Político: apoio da prefeitura 

Financeiro: compra dos filtros 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de Saúde, favorável 

Médico e enfermeira, favoráveis 

Ações 

estratégicas 

Não necessita usar nenhuma ação estratégica motivacional. 

Prazo Prazo a definir com a Secretaria de Saúde 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira e agentes comunitários de saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Será realizado pela enfermeira e agentes comunitários de saúde. 

 



específico no fornecimento de água tratada e fornecer filtros de barros para os usuários 

que não tem. Para este problema ser resolvido completamente à equipe de saúde não 

tem governabilidade, vai necessitar de ajuda de outros órgãos. 

 

 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema  Alto índice 

de crianças  de cinco a dez anos acometidas de diarreia sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família  da Unidade Básica de Saúde Mais Vida, na 

comunidade de Barreiros, da Cidade de Francisco Badaró, Estado Minas Gerais 

Nó crítico 3 
Desinformação da população dos princípios básicos de 

higiene doméstica e corporal e sobre as parasitoses. 

Operação (operações) 
-Organizar em pequenos grupos por micro áreas e orientar a 

população sobre os princípios básicos de higiene. 

-Aumentar o nível de informação da população quanto às 

parasitoses intestinais. 

-Discutir em pequenos grupos sobre as parasitoses 

-Realizar subgrupos para discutirem sobre as parasitoses, 

contaminação, sintomatologia, tratamento e medidas 

preventivas guiados por perguntas que serão apresentadas 

em plenárias, possibilitando discussões no grupão. 

-Esclarecer as dúvidas e acrescentar a teoria.  

Projeto Saber e saúde 

Resultados esperados 
-Pacientes cuidando do corpo e da saúde, empoderados de 

conhecimentos. 

-Mães mais informadas e conscientes quanto às parasitoses 

intestinais. 



-Adesão às orientações recebidas 

Produtos esperados -Redução no número de doenças parasitárias  

-Mães usando os conhecimentos para diminuir o parasitismo. 

Famílias atuando adequadamente nas condições de vida.   

-Mães empoderados de conhecimento, mais conscientes e 

responsáveis com o autocuidado. 

 

Recursos necessários 
Organizacional: organizar palestras e distribuir folhetos 

informativos acerca da higiene corporal e doméstica e sobre 

os parasitas. 

Financeiro: impressão de folhetos informativos 

Recursos críticos Estrutural: profissionais da UBS para orientações com 

palestras e rodas de conversa 

Cognitivo: repasse de conhecimento 

Político: Apoio da prefeitura 

Financeiro: impressão dos folhetos informativos 

Controle dos recursos 

críticos 

Médico e enfermeira favoráveis  

Secretaria de Saúde indiferente. 

Ações estratégicas Apresentação e discussão do projeto a Secretaria de Saúde 

pelo médico e enfermeira 

Prazo 60 dias para início e 120 dias para término  

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico e enfermeira vão acompanhar as ações. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após implantação será avaliado o conhecimento repassado e 

nas visitas domiciliares será observada a Higiene doméstica. 



Fonte: autoria própria (2019) 

A desinformação da população dos princípios básicos de higiene doméstica e 

corporal e sobre as parasitoses é outro nó crítico que também interfere na incidência das 

parasitoses, neste sentido cabe a equipe de saúde com a cooperação da psicóloga do 

NASF trabalhar inicialmente com a alto estima das mães para aderirem as boas práticas 

de higiene pessoal (como lavagem de mãos, cuidar da higiene corporal e do ambiente), 

preparação correta de alimentos (como frutas e verduras), conservação dos alimentos. 

Percebe-se nas consultas médicas que a maior parte das mães desconhece o quadro 

clínico provocado pelos agentes das doenças, o que leva, muitas vezes, ao agravamento 

dessas doenças. “É muito frequente encontrar durante as consultas crianças com anemia, 

baixo peso para idade e altura, má higiene pessoal e exames complementares de fezes 

positivos para protozoários e helmintos” (PEREZ, 2017.p.26). 

Quadro 6– Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema  Alto índice de 

crianças  de cinco a dez anos acometidas de diarreia sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família  da Unidade Básica de Saúde Mais Vida, na 

comunidade de Barreiros, da Cidade de Francisco Badaró, Estado Minas Gerais. 

Nó crítico 4 
Desinformação dos agentes comunitários para orientar os usuários.  

Operação 

(operações) 

-Avaliação do nível de conhecimento dos agentes comunitários de 

saúde sobre as parasitoses intestinais. 

-Capacitar os agentes comunitários de saúde sobre as parasitoses 

e abordagem do paciente. 

-apresentar vídeos e fazer palestras educativas sobre as 

parasitoses e as consequências na humanidade 

- trabalhos em pequenos grupos para apresentar e discutir em 

plenária. 

-Apresentação de caso e abrir discussões. 

Projeto Reciclar 



Fonte: autoria própria (2019) 

Também temos como nó crítico a desinformação dos agentes comunitários para 

orientar os usuários, a falta de capacitação dos profissionais de saúde para identificação 

de situações de risco e orientação da população, necessitando de capacitação, utilizando 

Resultados 

esperados 

Agentes comunitários com melhor nível de conhecimentos 

Produtos 

esperados 

Equipe de saúde capaz de promover saúde e prevenir doença e 

capaz de compartilhar conhecimentos com a comunidade 

Recursos 

necessários 

Organizacional: organizar capacitação aos ACS 

Político: apoio do gestor 

Financeiro: Impressão de folhetos informativos 

Recursos críticos Estrutural: profissional disponível para repassar conhecimento 

Cognitivo: repasse de conhecimento 

Político: Apoio da prefeitura 

Financeiro: impressão dos folhetos informativos 

Controle dos 

recursos críticos 

 Médico e enfermeira  favoráveis  

Secretaria de Saúde indiferente. 

Ações estratégicas Apresentação e discussão do projeto a secretaria de Saúde pelo 

médico e enfermeira 

Prazo 60 dias para início e 120 dias para término  

Responsável (eis) 

pelo acompanha-

mento das ações 

Médico e enfermeira 

Processo de moni-

toramento e ava-

liação das ações 

Será avaliado pela enfermeira 



metodologia inovadora que estimule o aprendizado, transformando estes profissionais em 

multiplicadores.  

Os agentes comunitários de saúde precisam compreender  

[...] a gravidade das enteroparasitoses e suas complicações para os 
usuários, principalmente quando afetam crianças podem causar 
anemia, desnutrição, retardo do crescimento, além das 
complicações agudas, como apendicite, abscesso amebiano, 
encefalites, obstrução intestinal e pneumonias. O desconhecimento 
da doença é um fator agravante dessas doenças (PEREZ, 2017, 
p.26).  

 

Quadro 7– Operações sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema  Alto índice de 

crianças  de cinco a dez anos acometidas de diarreia sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família  da Unidade Básica de Saúde Mais Vida, na 

comunidade de Barreiros, da Cidade de Francisco Badaró, Estado Minas Gerais. 

Nó crítico 5 
Reicindências de quadros de diarreia em crianças de cinco a dez 

anos 

Operação 

(operações) 

-Confeccionar materiais audiovisuais e materiais para a divulgação 

das informações. 

-Fazer oficinas com as crianças para repassar conhecimento  sobre 

os maléficos que o lixo traz para saúde. 

-Fazer dramatizações, contar estórias relacionadas com a 

parasitose e saúde. 

-Fazer teatro utilizando bonecos com conteúdo preventivo. 

-Fazer parceria com a Secretaria de Educação. 

Projeto Mais Saúde 

Resultados 

esperados 

-Diminuição de recidivas de diarreia em crianças menores de 5 

anos. 



Fonte: autoria própria (2019) 

 

   

 

- Participação das professoras da creche e escola. 

Produtos 

esperados 

-Redução dos casos de internação. 

-Redução de consultas de crianças com quadro de diarreia. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: organizar palestras e grupos de capacitação 

Político: apoio logístico 

Financeiro: impressão de folhetos informativos 

Recursos críticos Estrutural: profissional disponível para repassar conhecimento 

Cognitivo: repasse de conhecimento 

Político: Apoio da prefeitura 

Financeiro: impressão dos folhetos informativos 

Controle dos 

recursos críticos 

Médico e enfermeira favoráveis  

Secretaria de Saúde favorável e Secretaria de Educação. 

Ações estratégicas Não necessita usar nenhuma ação estratégica motivacional. 

Prazo Início em 60 dias 

Responsável (eis) 

pelo acompanha-

mento das ações 

Enfermeira e um representante das Secretarias de Saúde e 

Educação. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Será avaliado pelo médico, enfermeira um representante das 

Secretarias de Saúde e Educação. 



 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo desenvolvido é possível verificar os meios de prevenção das doenças 

parasitárias nas crianças, deste modo, será sugerido no plano de ação a implementação 

de água filtrada em 100% das casas que tem crianças de cinco a dez anos, visando a 

redução do índice das doenças parasitárias na Estratégia de Saúde da Família. 

A melhoria das condições de vida está diretamente ligada ao saneamento básico 

adequado, combate à desnutrição e do desmame precoce, educação para a prevenção, 

acesso universal ao sistema de saúde, são medidas que efetivamente diminuiriam a 

infecção parasitária. 

Um grande problema que enfrentamos também é a reinfecção, a qual pode ser 

minimizada utilizando medidas educativas para a população. O médico durante a consulta 

médica deve sempre orientar quanto às medidas preventivas. A enfermeira, as técnicas 

de enfermagem e os agentes comunitários devem reforçar as orientações. Contando 

também com a colaboração das mães e das professoras da escola e creche. 

 Assim, concluímos que a incidência das parasitoses intestinais é produzida em nossa 

área de abrangência por hábitos e estilos de vida inadequados, falta de conhecimento da 

população estudada sobre o parasitismo intestinal, inadequada deposição de residuais 

líquidos e sólidos. 

Esperamos que com a implantação deste projeto vá resolver nosso problema. 
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