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RESUMO 
 
 
O presente trabalho aborda às parasitoses intestinais ou verminoses causadas pela 
falta de saneamento básico, condições precárias de sobrevida e tantos outros 
fatores de ordem social, políticos e econômicos presentes na UBS Vereda do 
Paraíso no município de Ninheira - MG. Nesse contexto, a incidência das 
verminoses tem afetado principalmente as crianças, ocasionando efeitos danosos à 
saúde e prejudicando a função cognitiva bem como doenças evidentes. Desta 
maneira é importante repensar essa problemática vivenciada pela sociedade atual, 
promovendo a integração de ações educativas eficientes que promovam a 
orientação para a qualidade de vida, saúde, bem estar dos indivíduos. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção sobre o comportamento 
das Verminoses no PSF “Vereda do Paraíso”, Ninheira, Minas Gerais. Após uma 
revisão da literatura sobre fatores de risco das Verminoses em adultos e crianças, 
propõe-se a criação e implantação de ações educativas para o controle da 
verminose no município, promovendo uma discussão acerca da associação de 
medidas educativas e o empenho das políticas públicas de saúde na tentativa de 
diminuir a prevalência dessa doença para promover uma melhor qualidade de vida.  
 

Palavras-Chave: Enteropatias Parasitárias. Verminoses. Fatores de risco. 

Promoção da Saúde. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

With regard to intestinal parasites or worms caused by lack of basic sanitation, poor 
conditions of survival and so many other factors of social, political and economic 
order. In this context, the incidence of the disease has affected mainly children. The 
intestinal parasites cause harmful effects to health, impairing cognitive function as 
well as overt pathologies. In this manner it is important to rethink this problem 
experienced by current society, promoting the integration of educational activities that 
promote the efficient guidance for the quality of life, health, wellness of individuals 
based on the intervention of public health policies that still fall short in curtailing the 
population ratio of lack of basic structure necessary for the survival of the citizen as 
well as improving care in hospitals and health centers for the infected individual is 
treated and thus prevent others from being contaminated. This work aims to present 
a proposal for intervention on the behavior of the Worms in the PSF "path of 
Paradise", Ninheira, Minas Gerais. After a literature review; an online survey by the 
information centre of the Virtual Health Library  about the risk factors of Disease in 
adults and children. Proposes to create the implementation of educative actions for 
the control of parasitic diseases in the municipality, promoting a discussion about 
Association of educational measures and the commitment of public health policies in 
an attempt to reduce the prevalence of the disease to promote a better quality of life. 
  

  
Keywords: Intestinal Diseases. Worms. Risk factors. Health Promotion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infecção parasitária pode ser definida como a penetração, desenvolvimento e/ou 

multiplicação de um agente infeccioso no homem ou animal. Estima-se que o ser 

humano seja infectado por mais de 100 tipos de parasitas, sendo estas infecções 

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

al., 2006).  

Embora apresentem baixas taxas de mortalidade, as parasitoses intestinais podem 

ocasionar fatores primordiais na fisiopatologia da anemia e da desnutrição proteico-

calórica, debilitando e incapacitando o indivíduo no desempenho de suas atividades 

físicas e intelectuais, particularmente, nas faixas etárias mais jovens da população.  

Crianças em idade escolar, que vivem em áreas pobres dos centros urbanos, têm se 

mostrado alvo de infecções parasitárias. As infecções helmínticas exercem 

importante influência sobre o estado nutricional, crescimento e função cognitiva de 

escolares de países subdesenvolvidos, além de serem causas de morbidade e 

mortalidade em todo mundo (FERREIRA; CARVALHO; SILVA, 2003).   

A anemia, provocada por verminoses, pode ocasionar pequenos sangramentos 

intestinais, aumentando a perda de ferro (DOMENE, 2004).  

As parasitoses intestinais estão amplamente distribuídas no globo terrestre, com 

altas taxas de prevalência em algumas regiões do Brasil (PEDROSO e SIQUEIRA, 

1997), causando graves problemas de saúde pública, já que a transmissão dos 

parasitas está relacionada às condições de vida e higiene das comunidades. 

Ocorrem com mais frequência nas populações de baixo nível sócio econômico, 

principalmente entre crianças (DE CARLI; TASCA e MACHADO, 2006). 

A predisposição racial, genética ou a suscetibilidade específica, não são os fatores 

que determinam a prevalência de parasitas intestinais, já as diferenças na educação, 

na cultura e nos hábitos alimentares podem aumentar a exposição à infecção (DE 

CARLI; TASCA e MACHADO, 2006).  

Dentro desse contexto, destacam-se as infecções por protozoários e helmintos, que 

ocorrem pela ingestão de água e alimentos contaminados com cistos, oocistos ou 

esporos (DE CARLI; TASCA e MACHADO, 2006). No caso dos protozoários 
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Entamoeba histolytica, a Giárdia lambia e o Balantidium coli, é possível afirmar que 

todos são reconhecidamente patogênicos à espécie humana (DE CARLI; TASCA e 

MACHADO, 2006). 

Os helmintos e protozoários ao eliminarem seus ovos, larvas ou cistos junto às 

fezes, contaminam o ambiente e o solo, podendo os ovos ou cistos ser levados aos 

alimentos ou serem arrastados pela água (PEDROSO e SIQUEIRA, 1997).  

No caso da água, a contaminação pode ocorrer das seguintes formas: por 

enxurradas que atingem mananciais utilizados no abastecimento de cidades e da 

irrigação de plantações e através do contato da mão suja com a boca, tanto em 

adultos como em crianças, além da penetração das larvas através da pele 

(PEDROSO e SIQUEIRA, 1997).  

Fatores ambientais favorecem o desenvolvimento e a propagação das formas 

infectantes, enquanto o nível socioeconômico é responsável pela contaminação do 

ambiente com esses parasitas (PEDROSO e SIQUEIRA, 1997).  

A preocupação com tais doenças advém das consequências que provocam no ser 

humano, como: má-absorção, diarreia, anemia, menor capacidade de trabalho. E 

nas crianças, principalmente as pertencentes a classes sociais menos favorecidas, 

baixo rendimento escolar e déficit no crescimento, estando intimamente relacionados 

ao subdesenvolvimento, à falta de saneamento ambiental, à falta de educação e à 

desinformação sanitária (PEDROSO e SIQUEIRA, 1997). 

As enteroparasitoses comprometem o crescimento físico e/ou mental, o que pode 

levar a perda de resistência, anemia, desnutrição e até a morte (FERREIRA et al., 

2006). Países industrializados enfatizam que o número de casos de parasitoses em 

crianças tem aumentado muito nos últimos anos, revelando-se como um grave 

problema de saúde pública mundial. 

O diagnóstico das parasitoses intestinais é realizado através de exame 

parasitológico das fezes, o que facilita a avaliação e a terapêutica a ser utilizada (DE 

CARLI; TASCA e MACHADO, 2006). Sendo assim, a identificação, tratamento e a 

prevenção das infecções parasitárias tem o propósito de evitar prováveis epidemias 

e formação de novas áreas endêmicas, tornando assim, importantes no controle e 

na redução dos gastos anuais com o tratamento específico. 
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Para que as infecções parasitárias sejam efetivamente controladas, é necessário 

que diagnóstico e tratamento estejam associados ao estado sócio econômico e às 

condições sanitárias da região, além de outras medidas como educação para a 

saúde e avaliação do estudo nutricional da população (DE CARLI; TASCA e 

MACHADO, 2006).  

Infelizmente, apesar das ações de tratamento e prevenção, as medidas de controle 

não estão sendo efetivas, devido à baixa cobertura dos programas específicos 

(educação sanitária e implantação de saneamento básico). A escola tem papel 

fundamental na orientação dos alunos e dos pais, com o intuito de reduzir o 

desenvolvimento e o aumento da incidência de parasitoses intestinais (CARDOSO et 

al., 2010).  

Ao chegar à população adstrita do Programa Saúde da Família (PSF) Vereda do 

Paraíso, observou-se que um dos principais problemas de saúde é a quantidade de 

pacientes com Verminoses. Desta forma, é importante avaliar e elaborar um plano 

de intervenção com objetivo principal incentivar as mudanças dos hábitos e estilos 

de vida em busca de condições mais saudáveis de vida. Essas medidas, em 

conjunto, contribuirão para a melhoria da qualidade de vida. 

 

1.1 Histórico da criação do município de Ninheira - MG  

 

O Município de Ninheira esteve durante muitos anos sob os domínios de São João 

do Paraíso. Os senhores Eliezer Pena, José Rosa de Almeida, José Rocha Brandão, 

João Gonçalves e Gregório de Morais foram os primeiros moradores, em 1957, que 

começaram a construir suas residências nesta localidade. A feira de rua foi um 

importante fator no desenvolvimento da região (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NINHEIRA, 2013, p.17). 

O Município recebeu este nome devido a uma árvore que fica no centro da cidade, 

na época, esta árvore tinha uma grande quantidade de ninhos, por isso, o nome 

Ninheira. 
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Elevado à categoria de distrito e município com a denominação de Ninheira, pela lei 

estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembrado de São João do Paraíso. O 

município foi fundado em 01-01-1997. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013) e Relatório de 

Gestão da Prefeitura de Ninheira/Secretaria Municipal de Saúde de 2013, Ninheira 

se encontra situada na área norte do estado de Minas Gerais, microrregião Salinas, 

à 783 km da capital do estado, Belo Horizonte. 

 

1.2  Descrição do município  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2013), Ninheira é uma cidade 

no nordeste do estado brasileiro de Minas Gerais. Em 2007 sua população era 

estimada em 10.414 em uma área total de 1.114,242 km². A cidade pertence à 

mesorregião do Jequitinhonha e à microrregião de Salinas. A elevação da sede 

municipal é de 855 metros. Tornou-se município em 1997. Este município está 

localizado no Rio Pardo e forma uma fronteira com o estado da Bahia. 

Limites municipais são com Águas Vermelhas, São João do Paraíso, e como estado 

da Bahia. 

A principal atividade econômica desenvolvida no município é a agropecuária. A 

agricultura é representada no cultivo irrigado e de sequeiro. Faz parte da cultura 

irrigada, o plantio de feijão, milho, cana de açúcar, tomate e outras frutas. No 

sequeiro, a cultura do milho, feijão, mamona e mandioca. A pecuária é desenvolvida 

com o objetivo de produzir bezerros para a venda, despertando também, a criação 

de caprinos e ovinos. Demais produtos abastecem o mercado interno e o restante é 

comercializado na região. A maior parte do leite bovino é comercializada com a 

Nestlé, e o restante destinado ao abastecimento do mercado local. 

 

1.2.1 Aspectos geográficos do município de Ninheira. 

O município Ninheira tem uma população de 10.444 habitantes com uma densidade 

populacional de 8,79hab/km2 e tem um baixo índice de desenvolvimento humano 

(IDH) o qual é apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Aspectos geográficos do município de Ninheira - Minas Gerais 

Características Geográficas 
Área  1114.242 km² 
População  10.414 hab. 
Densidade  8,79 hab./ km² 
Altitude 940 m 
Clima Semiárido Bsh 
Fuso Horário UTC 

Indicadores 
IDH-M 0,604 Baixo  PNUD 
PIB R$ 38.630,078 

PIB per capita R$ 2.917,69 

Fonte: IBGE, 2013.  

 

1.2.2 Aspectos demográficos do município de Ninheira. 

Como se representa na tabela 2, o município de Ninheira está constituído por 

78.43% de população urbana e 21,57% rural, com predomínio da população 

masculina em 52,23% e adulta em 47,55%, o crescimento populacional é de 

aproximadamente 3,96%. 

 

Tabela 2 - Aspectos demográficos do município de Ninheira - Minas Gerais 

Características demográficas 
População                                                   % 
Urbana 78,43  
Rural 21,57  
Masculina 52,23  
Feminina 47,77  
Infantil 8,17  
Adolescentes 24,28  
Adulta 47,55  
Crescimento 
Populacional ± 3,96  

Fonte: IBGE, 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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1.2.3 População do município de Ninheira, Minas Gerais, residente, por grupos 
de idade, 2013. 

 

Tabela 3 - População residente, por grupo de idade, município de Ninheira - Minas 

Gerais 

Faixa Etária N % 
0 a 4 anos 827  7,94 
5 a 9 anos 1518 14,58 

10 a 19 anos 1981 19,02 
20 a 39 anos 3429 32,93 
40 a 49 anos 816  7,83 
50 a 59 anos 7558  5,36 

60 anos ou mais 1285 12,34 
Total 10414 100,00 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Podemos perceber na tabela 3, que a faixa etária predominante está compreendida 

entre 20 a 39 anos com 32,93% seguida da faixa de 10 a19 anos com 19,02% e a 

menor frequência está representada com 5,36% a população entre os 50 a 59 anos. 

 

1.2.4 População residente por sexo no município. 

Ao representar as características demográficas de Ninheira comprovamos que a 

população masculina residente no município predomina sobre a feminina com 

56,42%, o que pode ser observado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - População residente por sexo no município de Ninheira - Minas Gerais 

SEXO               N     % 

Homens         5876   56,42 
Mulheres       4538   43,48 
Total            10414 100,00 

Fonte: IBGE, 2013. 
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1.3Território/área de abrangência da Unidade Básica de Saúde: Vereda do 
Paraíso do munícipio de Ninheira. 

 

Vereda do Paraíso é uma comunidade de 1576 habitantes e fica em zona rural a 56 

km da cidade de Ninheira e vive basicamente da agricultura. A estrutura de 

saneamento básico na comunidade é, até o momento, razoável.  Possui coleta de 

lixo, muitos domicílios da zona rural são precários, estradas sem pavimentação, a 

água chega por canais diretos da caixa de água proveniente de poço. Uma 

população com poucos conhecimentos sobre hábitos de higiene pessoal. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Vereda do Paraíso foi inaugurada há quatro 

anos. Nesta unidade é atendida a população urbana e rural. Em sua estrutura há 

uma sala de espera e de recepção pequenas, um consultório médico, um consultório 

de enfermagem, uma sala de procedimentos, uma sala de vacinação, uma farmácia, 

uma sala de esterilização, uma sala de materiais de limpeza, dois banheiros, um 

consultório odontológico e uma cozinha. Atualmente encontra-se equipada com os 

recursos adequados para o trabalho da equipe. 

A equipe está formada por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, 

seis agentes comunitários de saúde (ACS), dois auxiliares de serviços gerais, um 

cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal. A unidade funciona de 8h às17h de 

segunda a sexta-feira, com atendimento médico quatro dias por semana, de 

segunda a quinta-feira. 

 

1.3.1 Dados demográficos da UBS Vereda do Paraíso. 
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Tabela 5 - Unidade Básica de Saúde Vereda do Paraíso no município de Ninheira - 

Minas Gerais 

 

 

Faixa Etária 
 F M Total  Total % 

 
< 1 ano 

 
4 

 
5 

 
9 

 
 

 
9 

 
0,57 

 
1 a 4 anos 33 42 75 

 
 

75 4,75 

 
5 a 9 anos 45 52 97 

 
 

97 6,16 

 
10 a 14 anos 104 145 249  249 15,80 

 
15 a 19 anos 179 201 380  380 24,11 

 
20 a 49 anos 267 299 566  566 35,91 

 
50 a 59 anos 42 51 93  93 5,90 

 
>= 60 anos 

52 55 107  107 6,79 

 
Total 726 850 1576  1576 100,0 

Fonte: UBS Vereda do Paraíso, 2013. 

 

Na tabela 5 apresenta-se a população total da área de abrangência da Unidade de 

Saúde Vereda do Paraíso, percebe-se que igualmente o município, há a 

predominância da população masculina sobre a feminina. A faixa etária de 20 a 49 
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anos totaliza em 566 habitantes, sendo 267 mulheres e 299 homens, 35,91% da 

população geral da UBS. 

 

Entre os vários problemas identificados no diagnóstico situacional a equipe 

destacou-se: 

1. Alta prevalência de Verminoses. 

2. Alta prevalência de Hipertensos. 

3. Alta prevalência de Diabéticos. 
4. Dificuldade com o abastecimento de água. 

5. Presencia de fossas sépticas como forma de escoamento de dejetos. 

6. Dificuldade com a recolhida do lixo. 

7. Alta incidência de Doenças Diarreicas Agudas. 

 

Quadro 1 - Priorização dos problemas na área de abrangência da Unidade Básica 

de Saúde de Vereda do Paraíso, Ninheira - Minas Gerais 

Nenhuma entrada de índice 
de ilustrações foi 
encontrada. 

Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção 

Alta prevalência de 
Hipertensão  

Alta 4 Parcial 06 

Alta prevalência de 
Verminoses 

Alta 8 Parcial 01 

Alta incidência de Doenças 
Diarreicas Agudas. 

Alta 7 Parcial 02 

Dificuldade com o 
abastecimento de água. 

Alta 7 Fora 03 

Presencia de fossas sépticas 
como forma de escoamento 
de dejetos. 

Alta 7 Fora 04 

Dificuldade com a recolhida 
do lixo. 

Alta 7 Parcial 05 

Fonte: UBS Vereda do Paraíso, 2013. 
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No PSF Vereda do Paraíso, principalmente a verminoses é uma das doenças mais 

frequentes, na área rural, sendo assim, torna-se necessário a realização de ações 

que diminuam sua alta prevalência neste território. 

Problema  Alta prevalência de pessoas diagnosticadas com verminoses em nossa 

área de atenção, além de ser uma doença de muita frequência no município de 

Ninheira. 

Identificou-se como problema prioritário para enfrentamento e acompanhamento, 

cujos “nós críticos” são pouco nível de informação, estrutura dos serviços e o 

inadequado processo de trabalho pela equipe para enfrentar o problema.  

Até o momento, o município não possui dados concretos sobre o comportamento 

das verminoses em humanos. Seus fatores determinantes para prevenir, 

diagnosticar e tratar esta doença motiva-nos a fazer este projeto de intervenção 

utilizando a busca ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

As parasitoses intestinais ou verminoses são causadas pela falta de saneamento 

básico, condições precárias de sobrevivência e tantos outros fatores de ordem 

social, política e econômica, afetando principalmente as crianças e que ocasionam 

efeitos danosos à saúde, prejudicando a função cognitiva bem como patologias 

evidentes.  

Na UBS Vereda do Paraíso, as verminoses estão entre as doenças mais frequentes. 

Sendo assim, torna-se necessário a realização de ações que diminuam sua alta 

prevalência neste território.  

Por isso, fazem-se necessárias ações imediatas como a pesquisa, o diagnóstico e o 

tratamento assim como atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos.  

Busca-se, desta forma, reforçar os princípios estabelecidos pela lei 8080/90 do SUS 

(BRASIL, 1990), ou seja: a universalidade, a equidade e integralidade dos serviços 

disponibilizados aos cidadãos, efetivando assim a resolubilidade do problema por 

eles apresentados. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Elaborar um Projeto de Intervenção sobre comportamento das verminoses na 

população adscrita a unidade básica de saúde Vereda do Paraíso no município 

Ninheira - Minas Gerais. 

 

Objetivos específicos 

 

Detectar a taxa de prevalência das verminoses na população adscrita à unidade 

básica de saúde Vereda do Paraíso. 

Identificar os fatores determinantes das verminoses na área adstrita à unidade 

básica de saúde Vereda do Paraíso. 

Debater com a população as diferentes formas de controle e prevenção das 

verminoses. 

Tratar todos os casos detectados de verminoses no território da unidade Vereda do 

Paraíso. 

Reduzir a taxa de prevalência de verminoses na população adscrita à unidade 

Vereda do Paraíso. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para elaboração do Projeto de Intervenção utilizou-se o método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), por meio do qual, após processados os problemas 

identificados no diagnóstico situacional da área de abrangência da Equipe de Saúde 

da Família (ESF) Vereda do Paraíso, foi elaborado um plano de ação para 

intervenção sobre o problema identificado como prioritário. 

O método utilizado na realização deste trabalho foi de estimativa rápida, sendo este, 

um método que constitui um modo de se obter informações sobre um conjunto de 

problemas e dos recursos potenciais para o seu enfrentamento.  

Para a Revisão da Literatura optou-se por uma pesquisa online através do acesso 

ao centro de informação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através da base de 

dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) acerca dos fatores determinantes das 

verminoses.  

Especificamente neste projeto utilizamos a revisão integrativa revisando 

rigorosamente e combinando estudos com diversas metodologias, integrando seus 

resultados. O método de revisão integrativa permite a combinação de dados da 

literatura empírica e teórica que podem ser direcionados à definição de conceitos, 

identificação de lacunas nas áreas de estudos, revisão de teorias e análise 

metodológica dos estudos sobre um determinado tópico. A combinação de 

pesquisas com diferentes métodos combinados na revisão integrativa amplia as 

possibilidades de análise da literatura. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A infecção parasitária é quase sempre negligenciada. Os indivíduos permanecem 

parasitados de forma silenciosa por longos anos, podendo sofrer problemas, 

principalmente as crianças, nas quais a evolução da infecção pode determinar desde 

quadros assintomáticos até falta de apetite, seguida por emagrecimento e diarreia 

(VARGAS et al., 2004).  

A clássica tríade epidemiológica das doenças parasitárias é indispensável para que 

ocorra a infecção: as condições do hospedeiro, o parasita e o meio ambiente. Em 

relação ao hospedeiro os fatores predisponentes são idade, estado nutricional, 

fatores genéticos, culturais, comportamentais e profissionais. Do lado do parasita, a 

resistência ao sistema imune do hospedeiro e os mecanismos de escape vinculados 

às transformações bioquímicas e imunológicas que são verificadas ao longo do ciclo 

de cada parasita (CARNEIRO; ANTUNES, 2000).  

As condições ambientais associadas aos fatores anteriores irão favorecer e definir a 

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

Assim, como proposto por Neghme e Silva (1971), a prevalência de uma dada 

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

higiene pessoal e coletiva. A transmissão das enteroparasitoses ocorre, na maioria 

dos casos, por via oral passiva, vinculada a áreas cujas condições higiênico-

sanitárias são precárias e à falta de tratamento adequado de água e esgoto, o que 

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

pelo aumento do contato interpessoal propiciado pelos ambientes coletivos como 

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

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

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

as doenças parasitárias são causas e consequências do subdesenvolvimento e 

estão sempre relacionadas ao analfabetismo, subnutrição, alienação popular, 

corrupção e irresponsabilidade de políticos e empresários. Diante de todo esse 

contexto de transmissão, no Brasil é muito comum à ocorrência das doenças 
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associadas às parasitoses, principalmente aquelas de ordem intestinal, onde a 

prevalência maior é em crianças constituindo um sério problema (NEVES, 2003). 

De acordo com alguns autores, as parasitoses intestinais representam um sério 

problema de Saúde Pública, onde são considerados como indicadores, o nível 

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

higiene inadequados (ALVES, 1998; MACHADO et al., 1999).  

Em crianças menores de 5 anos, as parasitoses intestinais tornam-se mais 

frequentes devido aos hábitos de higiene e imaturidade imunológica da criança 

(UCHOA et al., 2001).  

Sua incidência é mundial, tendo maior prevalência nas regiões tropicais e 

subtropicais, sendo mais relacionadas com as precárias condições de higiene, 

educação sanitária e alimentação dos povos subdesenvolvidos dessas regiões do 

que propriamente ao clima (MOTA; PENNA; MELO, 2006). 

Estima-se que dois terços das causas de mortalidade mundial têm relação com as 

doenças de veiculação hídrica, como as parasitoses. São vários os parasitas – ou 

vermes - que podem infestar o ser humano. Muitas vezes, aliás, uma mesma pessoa 

pode ser portadora de mais de um tipo de verme. 

As parasitoses podem favorecer o aparecimento ou agravamento da desnutrição. Os 

mecanismos através dos quais elas desencadeiam a desnutrição são:  

• Lesão de mucosa (Giárdia lamblia, Necatoramericanus, Strongyloides 

stercoralis, coccidios); 

• Alteração do metabolismo dos sais biliares (Giárdia lamblia); 

• Competição alimentar (Ascaris lumbricoides);  

• Exsudação intestinal (Giárdia lamblia, Strongyloides stercoralis, 

Necatoramericanus e Trichuristrichiura);  

• Favorecimento de proliferação bacteriana (Entamoeba histolytica) e  

Sangramento (Necatoramericanus, Trichuristrichiura) (MOTA; PENNA; MELO, 

2006). 
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De acordo com Melo et al. (2004), a maioria dos parasitas não determina quadro 

clínico característico, mas a história pode auxiliar o médico na elaboração da 

impressão diagnóstica. A identificação do parasita em fezes, sangue, tecidos e em 

outros líquidos do organismo determina, na maioria das vezes, o diagnóstico 

etiológico.  

Ainda segundo os autores, o exame complementar mais utilizado é o parasitológico 

de fezes. Para guiar o técnico do laboratório na procura pelo parasita é importante 

que o médico apresente a suspeita diagnóstica e solicite o exame pela técnica 

adequada para o encontro do parasita. Na colheita das fezes, o paciente deve ser 

orientado a utilizar um frasco limpo e seco, identificá-lo, anotar o horário da coleta, e 

o material deve ser transportado imediatamente ao laboratório ou então fixado e 

conservado em geladeira a 4°C. Os fixadores mais usados são o álcool polivilínico 

(para trofozoítos) e o formol a 10% ou MIF (mertiolato, iodo e formol) para ovos ou 

cistos. As amostras fecais conservadas com o MIF devem ser colhidas em 3 a 6 dias 

alternados, homogeneizadas nos dias da coleta, e a quantidade das fezes não deve 

ultrapassar a metade do volume total. (MELO et al., 2004).  

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

intestinais deve se basear nas seguintes condutas:  

• Preparo e manipulação adequados dos alimentos;  

• Tratamento e conservação da água;  

• Uso de calçados;  

• Construção de vasos sanitários e fossas sépticas; 

• Destino apropriado das fezes;  

• Programas educacionais relacionados à higiene, condutas que devem ser 

tomadas para diminuir a frequência das parasitoses; 

• Emprego de medicamentos.  

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

importantes para evitar a proliferação da doença.  
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Porém é importante enfatizar que a escassez de estudos acerca desse problema 

dimensiona um questionamento sobre a elaboração de medidas educativas por 

parte das autoridades sanitárias (MARQUES et al., 2005). 

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

as parasitoses em uma população, faz-se necessário, rever as condições de 

saneamento básico, regras básicas de higiene, cuidado com os alimentos e com a 

água, cuidados com o solo, tratamento de indivíduos acometidos com a doença e 

principalmente orientação a essa população, pois, sabe-se que os aspectos 

socioeconômicos e culturais estão diretamente relacionados à saúde da população 

(ALVES, 2000). As medidas tomadas abaixo são de grande relevância para evitar a 

transmissão das parasitoses. 

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

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

adequadamente;  

• Não deixar que as crianças brinquem em areias contaminadas com fezes de 

animais e até mesmo de fezes humanas;  

• Manter as instalações sanitárias higienizadas adequadamente;  

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

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

• Andar sempre calçado;  

• Cortar as unhas e limpá-las frequentemente.  

 

É necessário lembrar que os casos de doenças transmitidas por parasitas são mais 

frequentes em comunidades com uma superpopulação e com uma baixa 

infraestrutura, mas tais parasitas atingem qualquer indivíduo que não tome os 

devidos cuidados com a saúde e higiene (SILVA JÚNIOR, 2007). 

Dentre as enteroparasitoses, a ascaridíase é a helmintíase de maior prevalência no 

mundo acometendo cerca de 30% da população mundial. (COSTA-MACEDO; 

COSTA; ALMEIDA, 1999; CRUA, 2003).  
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Silva et al. (1997), estima que o Brasil esteja no grupo dos países mais infectados 

por Ascaris lumbricoides, sendo a infecção detectada em cerca de 39% da 

população. Segundo os autores, as principais parasitoses mais frequentes nos 

humanos e na população brasileira são as seguintes: 

 

• Amebíase, parasita conhecido por Entamoeba histolytica (protozoário 

amebiano). Transmitida através da ingestão de alimentos contaminados com 

cistos de ameba. O indivíduo com amebíase intestinal disenteria amebiana, 

pode apresentar excreções com ou sem sangue, enquanto na amebíase extra 

intestinal, o parasita penetra em outros órgãos, como: os pulmões e a pele, 

mas atingem principalmente o fígado, ocasionando assim processos 

inflamatórios e necróticos. A profilaxia nesse caso é o saneamento básico 

adequado, com a cloração da água e programas sobre a educação sanitária; 

• Ancilostomíase conhecido também como Amarelão, seu parasita é o 

Ancilóstomo duodenale e Necatoramericanus (vermes nematelmintos); A 

transmissão ocorre por meio da penetração das larvas na pele humana; 

acarreta ao homem uma forte anemia, ressaltando que a gravidade do caso 

dependerá do grau de manifestação. O indivíduo acometido pela 

ancilostomíase apresenta palpitações cardíacas, vertigens, como também 

distúrbios gástricos. A prevenção para ancilostomíase é o saneamento básico 

juntamente coma educação sanitária, utilizar calçados, uma vez que as larvas 

penetram através dos pés;  

• Ascaridíase, o seu parasita é o Ascaris lumbricoides (conhecido como 

lombriga). A transmissão do parasita ocorre através da ingestão de água e 

alimentos contaminados com ovos do mesmo. Os doentes apresentam 

irritação brônquica, uma vez que as larvas migram por meio dos pulmões 

causando processos inflamatórios desse tipo. Os vermes adultos, quando 

instalados no intestino do indivíduo provocam cólicas abdominais, náuseas, 

causando também irritação no sistema nervoso. Nesses casos é necessário o 

saneamento básico e a educação sanitária para que dessa forma evite a 

contaminação dos ovos provenientes de coliformes fecais de indivíduos 

infectados;  
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• Cisticercose, causada pela larva do parasita Taenia solium (solitária). A 

doença pode ocorrer de duas formas: autoinfecção e heteroinfecção. A 

primeira é decorrente da ruptura de anéis da tênia no intestino do indivíduo, 

liberando assim o embrião, enquanto a segunda acontece pela ingestão de 

água, frutos e legumes contaminados por ovos da Taenia solium. Os sintomas 

da referida doença são: dores e fraqueza na musculatura e no tecido 

subcutâneo, podendo ocasionar a cegueira, como também epilepsia. A 

prevenção para evitar a contaminação nesses casos é saneamento básico 

adequado associado da educação sanitária, além de consumir carne de porco 

apenas bastante cozida; 

• Esquistossomose conhecida popularmente como Barriga D’água, o seu 

parasita é o Schistosoma mansoni cuja transmissão ocorre através da 

penetração ativa das larvas eliminadas pelo caramujo de água doce pela pele 

do paciente. O caramujo é o hospedeiro intermediário. O doente que tiver a 

pele infectada pelas larvas do parasita pode apresentar dermatite que são 

inflamações na pele e urticária, ou seja, erupção cutânea também na pele. A 

larva quando migra pelo organismo e atinge o pulmão, pode ocasionar 

bronquite e pneumonia. Quando o indivíduo apresenta o verme adulto, este 

se instala nos vasos do sistema hepático causando flebite e obstrução de 

vasos pequenos. Os metabólitos das larvas podem causar também lesões no 

fígado, intestino e no baço. A profilaxia realizada nesses casos deve ser o 

saneamento básico, o qual é essencial e a educação sanitária indispensável 

para que a população se conscientize da necessidade das medidas 

preventivas as quais devem ser tomadas para evitar que a água seja 

contaminada com ovos do parasita; Dentre as parasitoses mais frequentes no 

Brasil uma vem se destacando pela sua capacidade endêmica em cinquenta 

e dois países da América do Sul, do Caribe, da África e da região oriental do 

Mediterrâneo, essa endemia está associada, à pobreza e ao baixo 

desenvolvimento econômico que gera a necessidade de utilização de águas 

naturais contaminadas para o exercício da agricultura, trabalho doméstico 

e/ou lazer e se chama como já mencionado anteriormente esquistossomose. 

No Brasil, o primeiro inquérito nacional de prevalência da esquistossomose foi 
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realizado pela Divisão de Organização Sanitária publicada por Pellon e 

Teixeira em 1950 (KATZ; PEIXOTO, 2000)  

• Teníase conhecida também como solitária, o seu transmissor é o parasita 

Taenia saginata e Taenia solium. A teníase é transmitida pela ingestão de 

carne bovina e suína contaminada pelas larvas de tênia. O indivíduo 

contaminado com o verme adulto pode apresentar bulimia, como também 

pode ocorrer anorexia, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. A prevenção 

para esse tipo de doença é o saneamento básico juntamente com programas 

de educação sanitária; ingerir carnes bovinas e suínas bem cozidas.  
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

De acordo com Campos; Faria e Santos (2010) o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) foi desenvolvido pelo Prof. Carlos Matus. Segundo ele, “planejar é 

preparar-se para a ação”. Todo método de planejamento apresenta etapas com uma 

sequência lógica de ações ou atividades a serem desenvolvidas, passos que devem 

ser seguidos de forma cronológica para que não prejudique o resultado final para 

cada problema diagnosticado em um território e deve ser selecionado apenas um 

projeto de intervenção, pois é necessário avaliar a viabilidade do mesmo  

Assim, uma vez realizado e discutido o diagnóstico situacional da área de 

abrangência Vereda do Paraíso no município de Ninheira, foi necessário a 

realização e a construção de um plano de ação que foi implementado passo a passo 

conforme descrito abaixo.  

 

6.1 Desenhos das operações 

Quadro 2 - Operações sobre o "nó crítico” relacionado com a alta prevalência de 

pessoas diagnosticadas com verminoses na área de abrangência da Unidade Básica 

de Saúde de Vereda do Paraíso, Ninheira - Minas Gerais. 

Nó crítico 
Operação 

Projeto 
Resultados 
esperados Produtos Recursos 

necessários 

1. Nível de 
informação 

Saiba mais de 
Verminoses. 

População mais 
informada sobre a 
doença. 

Programa de 
informação a 
população. 

Cognitivo 
Conhecimentos 
sobre estratégias de 
comunicação e 
pedagógicas. 
Organizacional 
Organizar agenda. 
Político 
(articulação 
Intersetorial) 
Mobilização social. 

2. Estrutura 
dos serviços 

Contribuímos 
com seu 
melhor 

Garantia das 
consultas 

Capacitação 
de 

Políticos 
Decisão de recursos 



34 

 

de saúde cuidado. especializadas. 
Garantia de 
exames previstos 
para o 100% dos 
casos. 
 

Pessoal. 
Contratação 
de compra 
de exames e 
consultas 
especializada
s 
Compra de 
medicamento
s. 

para estruturar o 
serviço. 

Financeiros 
Garantir os recursos 
para a pesquisa. 

Cognitivo 
Elaboração da 
adequação. 

3.Processo 
de trabalho 
da equipe de 
Saúde da 
família 
inadequado 
para 
enfrentar o 
problema. 

Linha de 
cuidado. 

Cobertura de 100% 
de população com 
Verminoses. 

Linha de 
cuidado para 
pacientes 
com 
Verminoses 
Protocolos 
implantados 
Recursos 
humanos 
capacitados 
Gestão de 
linha de 
cuidado. 

Cognitivo 
Elaboração de 
projeto de linha de 
cuidado e de 
protocolos 

Político 
Articulação entre os 
setores da saúde e 
adesão dos 
profissionais 

Organizacional 
Adequação de 
fluxos (referencia e 
contrarreferência). 
 

 

 

6.2 Identificação dos recursos críticos 

 

Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o 

enfrentamento dos nós críticos do problema: Alta prevalência de pessoas 

diagnosticadas com verminoses na área de abrangência. 

 

6.3 Operação/Projeto 
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Quadro 3 - Operação/Projeto na área de abrangência da Unidade Básica de 
Saúde Vereda do Paraíso, Ninheira - Minas Gerais 

Saiba mais de Verminoses Político - conseguir o espaço de difusão por 
automóveis falantes. 
Financeiro – para aquisição de recursos 
audiovisuais, folhetos educativos, livros, revistas. 

Contribuímos com seu 
melhor cuidado 

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

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

 
 
6.4 Análise de viabilidade do plano. 

 

Quadro 4 - Proposta de ações para a motivação dos atores para a Unidade 
Básica de Saúde Vereda do Paraíso, Ninheira - Minas Gerais 

Operação/Projeto Recursos 
críticos. 

Controle dos recursos críticos 
Ação 
estratégica. Ator que 

controla Motivação 

Saiba mais de 
Verminoses 

Político 
conseguir 
espaço na 
divulgação local. 
Financeiro 
Para aquisição 
de recursos 
audiovisuais, 
folhetos 
educativos, 
livros, revistas. 

Setor de 
comunicação 
social. 
 
 
 
Secretário de 
Saúde. 

Indiferente 
 
 
 
 
 
Indiferente. 

Apresentar 
projeto 
Apoio das 
associações. 
 
 
Apresentar 
projeto 
Apoio das 
associações 

Contribuímos 
com seu melhor 
cuidado 
Estruturar os 
serviços de saúde 
para melhorar a 
efetividade do 

Político 
Decisão de 
aumentar os 
recursos para 
estruturar o 
serviço. 

Perfeito 
municipal. 
 
Secretario 
Municipal de 
Saúde. 

Indiferente. 
 
 
 
Indiferente. 

Apresentar 
projeto. 
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cuidado. Financeiros 
Recursos 
necessários para 
o equipamento 
da rede e para 
custeio 
(medicamentos, 
exames e 
consultas 
especializadas). 

 
Fundo 
Nacional de 
Saúde. 

 
 
 
Indiferente. 

Línea de cuidado Político 
articulação entre 
os setores 
assistenciais da 
saúde. 

Secretário 
Municipal de 
Saúde. 

Favorável.  

 

6.5 Elaboração do plano operativo 

 

Quadro 5 - Plano Operatório. Unidade Básica de Saúde Vereda do Paraíso, 
Ninheira - Minas Gerais 

Operações Resultados Ações estratégicas Responsável Prazo 
Saiba mais 
de 
Verminoses 

População 
mais 
informada 
sobre as 
Verminoses. 

Realização de 
Palestras de 
Verminoses em cada 
micro área e escolas 
e sala de esperas do 
PSF. 
Reprodução de 
Material audiovisual 
de Verminose na sala 
de espera do PSF. 

Neosita Castro 
(Enfermeira do 
PSF). 
 
 
Neosita  
Castro 
(Enfermeira do 
PSF) 

Início dois 
meses 
 
 
 
Início dois 
meses 

Contribuímos 
com seu 
melhor 
cuidado 
 

Adequação 
da oferta de 
consulta à 
demanda. 
 

Definir os protocolos 
de atendimento de 
pacientes com 
Verminoses. 
 
Administrar os 
medicamentos 
necessários para o 
tratamento de as 
Verminoses 

Dr.: Luis 
Alberto Lazo 
(Médico do 
PSF). 
 
Elquione 
Soares 
Brandão 
(Secretária de 
Saúde 
Municipal) 
Fundo 
Nacional de 
Saúde. 

Início em 
três 
meses 
 
 
Dois 
meses 
 
 
Início em 
três 
meses. 
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Línha de 
cuidado 

Cobertura de 
consultas na 
UBS ao100% 
de pacientes 
com 
Verminose 

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

Dr.: Luis 
Alberto Lazo 
(Médico do 
PSF) 
 
Dr.: Luis 
Alberto Lazo 
(Médico do 
PSF) 
Elquione 
Soares 
Brandão 
(Secretária de 
Saúde 
Municipal). 

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

 

A implantação de diretrizes de controle e combate à doença é de suma importância 

para uma melhor condição de vida da população. É muito importante estabelecer 

equipes de saúde integradas no controle das parasitoses levando à população o 

conhecimento dos cuidados básicos preventivos. 

A estratégia será baseada na capacitação dos profissionais de saúde para que os 

mesmos possam fornecer as informações básicas e necessárias à comunidade 

Vereda do Paraíso. Mediante essa capacitação serão realizadas oficinas, reuniões e 

visitas ás escolas, igrejas e associações dos bairros a fim de juntamente com a 

população prevenir a esquistossomose sob a realização dos cuidados básicos 

necessários. 

Serão realizadas novas propostas para a sensibilização dos atores sociais 

envolvidos na prevenção da esquistossomose a partir da realização do trabalho 

coma população. Pretende-se então conhecer e debater as diferentes formas de 

controlar e prevenir a doença. 

O plano operativo consiste no trabalho participativo com a comunidade. Além de dar 

legitimidade às ações, visa apoiar e capacitar as organizações comunitárias para 

participar de forma ativa e com responsabilidades na implementação do projeto, 

como também agregar ações para potencializar o controle e a prevenção da 

verminose.  

As ações de aproximação com a comunidade situada na localidade se deram com 

referência a metodologia de trabalho participativo que agrega as diversas 
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representações atuantes no município: Secretaria da Saúde, PSF e Agentes 

Comunitários de Saúde. Portanto, será desenvolvido um plano de intervenção na 

área de abrangência da UBS Vereda do Paraíso, em educação sanitária e educação 

ambiental, que objetivará a redução da prevalência das parasitoses através da 

educação e orientação da comunidade quanto à higiene, preparo e cuidados com a 

água para consumo, saúde no domicilio e na comunidade.  

Como parte do plano de intervenção, será criado o Projeto Sanear I (Orientar as 

famílias quanto à higiene e saúde no domicílio) que terá educação em saúde como 

foco principal e levará conhecimentos à população através de cartazes, panfletos, 

palestras, parcerias com escolas e com a rádio local.  

O Projeto de Educação Continuada, objetiva capacitar à equipe quanto às doenças e 

agravos epidemiológicos, o que facilitará na abordagem e identificação das famílias 

para possíveis intervenções. Já o Projeto ESF tem como objetivo melhorar a 

comunicação entre a ESF através do repasse dos relatórios dos exames realizados 

na área de abrangência da unidade, a fim de facilitar a identificação dos casos de 

parasitoses e áreas endêmicas que poderão ser priorizadas com as ações do 

projeto. Estes projetos visam formar parcerias com as secretarias de saúde e 

educação. 

 
6.6 Resultados esperados 
 
Política e socialmente pretende-se um impacto positivo nos indicadores e na 

melhoria da qualidade da assistência da esquistossomose, e assim apresentar as 

principais medidas a serem tomadas para evitar que grande parte da população seja 

infectada por parasitoses intestinais. Estas doenças atingem todas as classes 

sociais, entretanto, aqueles indivíduos de classe baixa que moram em condições 

precárias e com uma baixa infraestrutura sanitária são mais frequentemente vítimas 

de parasitas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O monitoramento e avaliação do plano de ação ocorrerão por meio de uma planilha 

de acompanhamento das ações propostas, bem como, por meio da avaliação do 

indicador “percentual de pacientes controlados com Verminoses”. 

Tendo em vista os altos índices e a alta prevalência de verminoses na área de 

abrangência da UBS Vereda do Paraíso e no Município de Ninheira, o presente 

plano de intervenção visa à redução dos mesmos, assim como a melhoria da 

qualidade de vida da população observada. Para se alcançar os resultados 

esperados, faz-se necessária a elaboração e implantação de estratégias capazes de 

orientar e conscientizar a população sobre os riscos a que estão expostas, para que 

se consiga a diminuição da prevalência das parasitoses.  

A ausência de saneamento básico associado a fatores socioeconômicos e a hábitos 

de higiene ineficazes são responsáveis pela alta incidência de parasitoses intestinais 

em várias localidades do Brasil e do mundo. A implementação de políticas públicas 

resolutivas implica também a melhora deste quadro de uma maneira geral.  
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