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RESUMO 
 

A falta de saneamento básico é ainda uma triste realidade que assola principalmente 
as regiões mais carentes do Brasil. Localizada na periferia de Divinópolis, a Estratégia 
de Saúde da Família Jardinópolis abrange uma população que sofre com esse 
problema e suas consequências. A grande quantidade de casos de enteroparasitoses, 
em especial giardíase e amebíase, em sua área de abrangência chama a atenção 
juntamente com o esgoto a céu aberto que corre pelas ruas do bairro. Com esse 
trabalho então, objetiva-se propor uma intervenção para enfrentamento das 
enteroparasitoses na Unidade Básica de Saúde Jardinópolis situada na periferia de 
Divinópolis, Minas Gerais. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados 
da Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online e Scientific Electronic Library Online com os descritores 
“saneamento básico”, “educação em saúde”, “giardíase” e “amebíase”. Para recrutar 
as principais informações acerca das enteroparasitoses e sua relação com o 
saneamento básico, a fim de filtrar informações a serem repassadas à população 
verbalmente e através de cartilha com o objetivo de preveni-las, foi realizado o 
planejamento estratégico situacional, elencando-se como nós críticos a serem 
trabalhados com a população: orientação e incentivo aos hábitos de higiene pessoal; 
uso de água potável; higienização dos alimentos; importância do acesso à água e 
esgoto tratados. Pensando em saúde pública e melhorias na saúde dessa população 
através de educação em saúde, esse trabalho foi elaborado com o apoio da equipe 
de saúde da família da Estratégia de Saúde da Família Jardinópolis. Informar a 
população sobre medidas domiciliares de higiene e tratar os doentes foram os pontos 
chave de enfrentamento dessas enfermidades.  
 

Palavras-chave: Saneamento básico; Educação em saúde; Giardíase; Amebíase 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 

 
The lack of basic sanitation is still a sad reality that plagues mainly the poorest regions 
of Brazil. Located on the outskirts of Divinópolis, the Jardinópolis Family Health 
Strategy covers a population that suffers from this problem and its consequences. The 
large number of cases of enteroparasitosis, especially giardiasis and amebiasis, in its 
area of attention draws attention together with the open sewage that flows through the 
streets of the neighborhood. With this work then, the objective is to propose an 
intervention to face enteroparasitosis in the Basic Health Unit Jardinópolis located on 
the outskirts of Divinópolis, Minas Gerais. A bibliographic review was carried out in the 
databases of Latin American Literature in Health Sciences, Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online and Scientific Electronic Library Online with the 
descriptors “basic sanitation”, “health education”, “giardiasis” and “ amebiasis ”. In 
order to recruit the main information about enteroparasitoses and their relationship with 
basic sanitation, in order to filter information to be passed on to the population verbally 
and through a booklet with the objective of preventing them, situational strategic 
planning was carried out, listing as critical nodes to be worked with the population: 
guidance and encouragement of personal hygiene habits; use of drinking water; food 
hygiene; importance of access to treated water and sewage. Thinking about public 
health and improvements in the health of this population through health education, this 
work was prepared with the support of the family health team of the Jardinópolis Family 
Health Strategy. Informing the population about home hygiene measures and treating 
patients were the key points for coping with these diseases. 
 
 

Keywords: Basic Sanitation, Health Education, Giardiasis, Amebiasis 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Divinópolis é uma cidade com 238.230 habitantes, localizada na região centro-

oeste e distante 134 km da capital do Estado (IBGE, 2019). 

 

Divinópolis é uma cidade ímpar no cenário econômico mineiro, sendo destaque 

no setor de vestuário e siderúrgico/metalúrgico, além de possuir estratégico papel 

na logística da região. Apresenta um produto interno bruto (PIB) per capita de 

25695,97 e possui um índice de desenvolvimento humano (IDH), considerado 

médio, de 0,764 (IBGE, 2010). 

 

Também é reconhecida como cidade universitária, sendo sede do campus saúde 

da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), possuindo ainda dois 

campis de universidades estaduais, um do Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), outro da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), 

além de universidades particulares como UNA, Pitágoras, Faced e Unifenas. 

(DIVINÓPOLIS, 2019). 

 

Conhecida com “Princesinha do Oeste”, Divinópolis é também uma cidade de 

grandes festas como a Divina Expo, evento de montaria, pratos locais e grandes 

shows que sempre acontecem em comemoração ao aniversário da cidade na 

semana do dia 01 de junho. Como parte cultural ainda da cidade, tem-se o teatro 

Usina Gravatá que conta, porém, com poucas peças teatrais (DIVINÓPOLIS, 

2019) 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município possui 43 unidades de saúde, das quais 32 são Estratégias de Saúde 

da Família (ESF); e 11, unidades de saúde tradicionais. 

 

Como parte do sistema único de saúde (SUS), a ESF Jardinópolis respeita os três 

princípios fundamentais de universalidade (atendendo a todos da sua área de 
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abrangência, imediatamente ou através de agendamento de consulta); equidade 

(reduzindo tempo de espera de crianças, gestantes e idosos) e integralidade 

(estimulando a prevenção de doenças por meio de vacinação, promoção de saúde 

atualmente com palestras em combate à dengue, tratamento de condições agudas 

e reabilitação através de curativos em pé diabético). 

 

Como serviço de saúde, seguimos o princípio organizativo da hierarquização 

através do qual há a divisão de níveis de atenção, a fim de garantir formas de 

acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos 

limites dos recursos disponíveis numa dada região. Assim, a porta de entrada do 

SUS são as ESF onde a grande maioria das condições de saúde serão 

solucionadas.  

 

Divinópolis não possui Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), porém 

conta com apoio em assistência à saúde em Santo Antônio do Monte, Minas 

Gerais, onde se encontra o Centro de Referência Viva Vida e o Programa de 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (HIPERDIA). 

 

Pessoas de baixo e médio risco são atendidas na Atenção Primária, com enfoque 

em mudanças no estilo de vida. Usuários de alto e muito alto risco são 

encaminhados para o Centro de Referência Viva Vida e HIPERDIA. No Centro, 

usuários hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças recebem atenção de uma 

equipe multiprofissional, que trabalha de maneira interdisciplinar. Ao mesmo 

tempo em que são atendidas no Centro, as pessoas com condições crônicas 

continuam sendo acompanhadas pela Atenção Primária. As equipes das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) verificam se o plano de cuidado está sendo 

seguido corretamente, apoiando, estimulando e orientando os usuários. 

 

Casos não solucionados na atenção primária são encaminhados, quando 

indicado, à atenção secundária a saúde que conta com atendimento de 

especialistas contratados pela prefeitura e especialistas em parceira com a 

Universidade Federal de São João del Rei. Os pacientes, então, recebem esse 

tipo de atendimento através de uma referência fornecida pela ESF. O que não vem 

ocorrendo com frequência são as contrarreferências, ficando os pacientes 
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perdidos na rede. Com o objetivo de evitar perda de informações do paciente entre 

um atendimento e outro, o município começou a implantar o prontuário eletrônico, 

porém ainda não em vigor no nível secundário de saúde. 

 

A nível de urgência e atendimento fora do horário de funcionamento das ESF, 

Divinópolis conta com 04 Unidades Especiais de Assistência à Saúde (UEAS) que 

têm como objetivo absorver a demanda das urgências relativas, ou seja, quadros 

clínicos classificados pelo Protocolo de Manchester como “azul” e “verde”, bem 

como auxiliar às demandas extraordinárias; evitando, assim, a superlotação da 

unidade de pronto atendimento (UPA) 24 horas, que deve ser destinada, somente, 

aos casos graves, proporcionando uma assistência mais resolutiva e com 

qualidade. 

 

A partir de 2017, Divinópolis começou a contar com Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), o qual é um serviço de atendimento pré-hospitalar de 

urgência e emergência que tem por objetivos atender a urgências e emergências 

médicas de qualquer natureza (tanto clínicas como traumáticas); regular o sistema 

de vagas de urgência e emergência em hospitais por uma central 24 horas; e 

educar em urgência e emergência. 

 

Para a UPA Padre Roberto fica reservado o atendimento 24 horas, todos os dias. 

incluindo finais de semana e feriados, de urgência e emergência, restrita a casos 

graves, ou seja, pacientes definidos pelo Protocolo de Manchester como 

“vermelho”, “laranja” e “amarelo”. Na UPA, pacientes que necessitam de 

internação são cadastrados em um sistema do SUS através do qual a medida que 

são liberadas vagas, os pacientes são transferidos para o Hospital São João de 

Deus. Assim como do nível secundário, do nível terciário ao nível primário não há 

uma contrarreferência, prejudicando, então, uma melhor assistência à saúde do 

indivíduo quando este retorna a atenção primária. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A ESF Jardinópolis abrange uma população de 3063 habitantes, sendo que 525 

usuários são residentes de zona rural. A ESF é, então, considerada uma estratégia 
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de saúde da família mista, abrigando em seu território quatro comunidades rurais: 

Cacoco de Cima, Cacoco do Meio, Cacoco de Baixo e Inhame. A estrutura de 

saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, uma vez que não há 

tratamento de esgoto. A maior parte da população vive em condições precárias e, 

o tráfico de drogas e a violência são bem acentuados na região. A comunidade 

conta com a integração da igreja com a ESF no que tange o trabalho realizado 

pela fisioterapeuta no salão comunitário da igreja, oferecendo um serviço de 

atividade em grupo de alongamentos e fisioterapia todas as segundas-feiras pela 

manhã. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Jardinópolis 

 

A ESF Jardinópolis está localizada à rua Angelim, 411, bairro Jardinópolis. 

Funciona em uma casa adaptada que conta com uma área de garagem servindo 

como sala de espera, uma sala de entrada onde é realizado o acolhimento, um 

consultório médico, um consultório de enfermagem, uma sala de vacina, uma sala 

de curativo, um consultório odontológico, uma cozinha, uma área externa com um 

tanque usado para escovação.    

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Jardinópolis 

 

A equipe da ESF Jardinópolis é composta por: uma médica, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde (ACS), uma 

dentista, um assistente de saúde bucal, um auxiliar de serviços gerais, dois 

agentes de vigilância em saúde, uma fisioterapeuta e um motorista. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Jardinópolis 

 

A UBS funciona de 07:00 horas às 17:00 horas contando com o apoio dos ACS 

que se revezam para acolher os usuários na porta de entrada, direcionando-os 

para a triagem ou para consulta médica agendada ou atendimento em saúde 

bucal, separando os prontuários, pesando e medindo os pacientes. Nossa agenda 

funciona da seguinte forma.  
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Segunda-feira: não há atendimento médico; há atendimento de grupo com 

fisioterapeuta. 

Terça-feira: Consultas agendadas pela manhã, deixando algumas vagas 

reservadas para demanda espontânea de acordo com avaliação da enfermagem; 

No período da tarde, retornos com exames e visitas domiciliares agendadas pelas 

ACS. 

Quarta-feira: Reservada para pré-natal e puerpério durante todo o dia; a cerca de 

um mês esse atendimento, no período da tarde, tem sido assistido, também, por 

alunos e a tutora do curso de enfermagem da Universidade Federal de São João 

Del Rei. Quinzenalmente são reservadas algumas vagas do período da tarde para 

atendimento de dependentes químicos de uma casa de recuperação situada na 

área de abrangência da ESF. 

Quinta-feira: Consultas agendadas de hipertensos e diabéticos, visto que a 

adesão dos que procuravam a ESF no início do meu trabalho está defasada, 

refletindo no mau controle dessas doenças crônicas. Nesse dia também contamos 

com os estagiários de enfermagem assistidos por sua tutora e a enfermeira da 

ESF realizando atividade de prevenção do câncer de colo uterino através da coleta 

do preventivo. 

Sexta-feira: dia de atendimento médico em zona rural; somos deslocadas (médica, 

enfermeira, técnica de enfermagem e ACS da microárea) para atendimento em 

três zonas rurais, uma em cada sexta feira do mês; sendo que a última sofre 

rodízio mensal. Enquanto essa parte da equipe está em zona rural, a equipe de 

saúde bucal continua atendimento da sede urbana da ESF. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Jardinópolis 

 

A equipe da ESF Jardinópolis trabalha com consultas agendadas, cuidado 

continuado de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, assistência 

pré-natal, puericultura, acolhimento de demandas espontâneas, escovação e 

visitas domiciliares. Trabalho com grupo somente é operado pela fisioterapeuta 

que vai à Unidade nas segundas-feiras, ficando o restante da equipe 

sobrecarregado com suas tarefas, não promovendo nenhum grupo operativo. 

Com relação à educação em saúde, a Secretaria Municipal de Saúde está sempre 

se mostrando alerta para as comorbidades que vem predominando em seu 
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território e promovendo cursos capacitantes periódicos de acordo com os casos 

presenciados nas unidades. No primeiro semestre de 2019 contamos com 

capacitação de classificação de HIPERDIA, manejo da tuberculose, dengue e 

influenza.  

   

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

passo)  

 

Giardíase e Amebíase são os principais problemas relacionados à situação de 

saúde, visto à falta de parte do saneamento. Quanto a esse problema, já 

discutimos, mas está além do que a ESF pode fazer. Chegamos à conclusão de 

que seria necessária a conscientização da população através de cartilhas e 

reuniões sobre a importância de saneamento básico na família, para que juntos 

com a associação de bairro cobrassem das autoridades competentes.  

 

Outro problema que culminou em déficits de dados foi a precária informatização 

dos dados como causas de óbitos e internação. Com a implantação do prontuário 

eletrônico, acreditamos que esse problema irá ser minimizado. Ainda, porém, 

questionamos a falta de tempo dos servidores para digitalizar as informações e 

atender o público alvo, já que a unidade sofre com um sinal baixo de internet, o 

que torna o processo lento e, por vezes, perdido por não ter sido salvo após 

digitado.  

 

Por último, mas não menos importante, levantamos o nó crítico da deficitária 

contrarreferência, que, raríssimas as vezes que acontecem, prejudicando a 

continuidade da assistência do usuário. Acreditamos que esse ponto também será 

favorecido com a informatização e a integralização do sistema municipal de saúde.   

 

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

(segundo passo) 

 

Os três problemas elencados no item 1.8 são de alta importância, porém de 

diferentes urgências. Falta de saneamento básico, dentre os problemas 

enfrentados pela ESF Jardinópolis apresenta-se com maior grau de urgência, visto 
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que é uma medida de prevenção de doenças. Seguindo, o grau de urgência 

encontra-se a deficitária contrarreferência, a qual é uma medida de seguimento 

ao tratamento. E, por fim, o déficit de informatização de dados, que constitui uma 

medida para intervenção futura. Pensando, então, em saúde pública, tem-se a 

medida de prevenção como primeira em promoção de saúde, elencando-a, assim, 

como de maior urgência. E, como toda medida de prevenção, não cabe somente 

aos profissionais de saúde a capacidade total de implementação (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de Saúde Jardinópolis, 

município de Divinópolis, estado de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência 
** 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 
 

Saneamento 
básico 
 

Alta 15 Parcial 1 

Déficit de 
computação de 
dados 
 

Alta 5 Parcial 3 

Contrarreferência 
 

Alta 10 Fora 2 

Fonte: autoria própria (2020) 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Doenças infectoparasitárias são ainda um problema sério de saúde pública do 

Brasil, visto que parte considerável da população não tem acesso a 

saneamento básico, principalmente no quesito rede coletora de esgoto. Como 

agravante ainda para o acometimento da população por tais doenças está a 

falta de informação e de incentivo a adoção de medidas simples que podem 

evitar o contágio (IBGE, 2008).  

 

A atenção primária à saúde (APS) trabalha pouco essa temática, visto que tem-

se focado muito em prevenção de endemias sazonais como a dengue e a 

influenza, ou mesmo a doença do carrapato que teve grande representação em 

Divinópolis, em meados de junho a agosto do ano de 2019. Falar sobre um 

problema cotidiano das periferias da comunidade como é a falta de 

saneamento básico, por vezes, é deixado de lado. Agora que estamos 

vivenciando este contexto de precariedade, vejo a importância de cuidados 

básicos de higiene que foram defendidos há anos pelo médico sanitarista 

Oswaldo Cruz e que ainda hoje não são uma realidade presente na vida de 

muitos. Diante disso, buscamos conscientizar a população sobre como se dá a 

transmissão de doenças infectoparasitárias por águas contaminadas e como 

fazer para que essa contaminação não se transmita em infecção.  

 

Enteroparasitoses são um problema frequentemente enfrentado na ESF 

Jardinópolis. Uma das causas associadas a essa alta frequência é o fato de a 

unidade estar localizada na periferia da cidade, onde a maior parte da 

população não tem acesso ao saneamento básico. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Propor uma intervenção para enfrentamento das enteroparasitoses na UBS 

Jardinópolis situada na periferia de Divinópolis, Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Ensinar para os usuários o ciclo de vida de enteroparasitoses e sua disseminação por 

águas contaminadas. 

 

Propor intervenções educativas para minimizar a disseminação e prevenir a 

ocorrência de enteroparasitoses. 
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4 METODOLOGIA 
 

Partindo de uma realidade única com problemas próprios a serem enfrentados, foi 

realizada uma estimativa rápida - método utilizado para elaboração de um diagnóstico 

de saúde de determinado território - dos problemas elegíveis de serem manejados 

pela equipe de saúde da família. A partir, então, dos problemas elencados foi 

elaborado um planejamento estratégico situacional (PES), que consiste em planejar 

ações para atuar em um conflito que se encontra em um espaço socialmente 

produzido através da parceria dos atores sociais para resolução do problema (FARIA; 

CAMPOS, SANTOS, 2018). 

 

Diante desse cenário metodológico, então, foi levantada a quantidade de casos 

reportados de enteroparasitoses dos prontuários no período de janeiro de 2019 a julho 

de 2019 na UBS Jardinópolis, situada na periferia da cidade de Divinópolis, estado de 

Minas Gerais para intervir sobre a ocorrência dessas comorbidades. A partir da 

apuração dos casos e constatação da gravidade do problema será realizada a 

promoção da conscientização da população sobre as enfermidades elencadas 

relacionadas à falta de saneamento básico a fim de diminuir os agravos à saúde 

tomando medidas simples como a higienização das mãos e dos alimentos, dentre 

outras. Essa promoção de saúde se dará através de educação em saúde, termo 

utilizado para se referir ao compartilhamento de informações a fim de se evitar ou 

melhorar condições de saúde. Essa troca de conhecimento, levando em consideração 

a individualidade do nível de entendimento da população, acontecerá verbalizado 

durante visitas domiciliares e consultas e sedimentado através das informações 

impressas em cartilhas que serão distribuídas conjuntamente (TEIXEIRA, 2016).  

 

Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados da Literatura Latino-Americana em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) com os descritores 

“saneamento básico”, “educação em saúde”, “giardíase” e “amebíase”.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Saneamento Básico 

 

Segundo o Art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.445/07 (BRASIL, 2007), saneamento 

básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas descritos em 

seguida.  

 

“1.abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, 

pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e 

pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus 

instrumentos de medição; 

2. esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela 

disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 

ligações prediais até a sua destinação final para a produção de 

água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente; 

3. limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos 

pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de 

limpeza urbanas; e  

4. drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos 

pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações 

operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva 

das redes.” 

 

Pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 23, IX, tem-se 

estabelecido que tanto a União quanto os estados-membros e os municípios devem 
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promover programas de melhoria do saneamento básico. Já no Artigo 30, I e V. 

compete, ainda, aos municípios, legislar sobre os assuntos e organizar e prestar os 

serviços de interesse local (BRASIL, 1988). 

 

As doenças com maiores incidências devido à exposição à falta desses serviços são: 

Leptospirose, Disenteria Bacteriana, Esquistossomose, Febre Tifóide, Cólera, 

Enteroparasitoses, além do agravamento das epidemias tais como a Dengue 

(FOLLADOR et al., 2015). 

 

Enteroparasitoses é um problema frequentemente enfrentado na ESF Jardinópolis, 

principalmente giardíase e amebíase. Uma das causas associadas a essa alta 

frequência é o fato de a unidade estar localizada na periferia da cidade, onde a maior 

parte da população não tem acesso ao saneamento básico. 

 

5.2 Enteroparasitoses  

 

Muitos são os parasitos que desencadeiam complicações a partir do parasitismo no 

intestino humano, as chamadas enteroparasitoses. Destacam-se os protozoários e 

helmintos como responsáveis desses danos aos indivíduos. Entre os principais 

protozoários patogênicos podem-se citar: G. lamblia e E. histolytica. Já entre os 

principais helmintos estão: A. lumbricoides, T. trichiura, Enterobius vermicularis, 

Ancilostomídeos, Strongyloides stercoralis, além da Taenia spp,, dentre outros. Seja 

pela transmissão fecal-oral (G. lamblia, E. histolytica, A. lumbricoides, T. trichiura, 

Enterobius vermicularis, Taenia spp), seja pela penetração na pele (Ancilostomídeos, 

Strogyloides stercoralis) todas essas parasitoses estão relacionadas ao saneamento 

básico (TEIXEIRA, 2016).  

 

A partir de coleta de dados na ESF Jardinópolis, viu-se que dentre as parasitoses 

relacionadas à precariedade no que constitui o saneamento básico, as que mais 

acometem a população abrangida pela ESF são giardíase e amebíase, justificando, 

então, o direcionamento maior desse estudo para essas duas enfermidades.  

 

5.2.1 Giardíase 
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Doença de distribuição mundial mais prevalente em áreas com saneamento básico 

deficiente, causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia que pode se apresentar 

por vezes assintomática, mas em sua maioria vem acompanhada de sintomas. Nas 

infecções sintomáticas tem-se um quadro de diarreia crônica, esteatorreia, cólicas 

abdominais, sensação de distensão, podendo levar a perda de peso e desidratação 

(SANTANA et al., 2014).  

 

A transmissão é fecal-oral, sendo o homem um importante reservatório. Após a 

ingestão de água ou alimento contaminado com cistos e/ou trofozoitos, os cistos se 

rompem no duodeno, formando trofozoítos, forma que se multiplica intensamente 

através de divisão binária. Parte dos trofozoitos se aderem à mucosa intestinal e 

alguns trofozoitos se transformam em cistos, forma resistente, porém inativa, que é 

arrastada e excretada pelas fezes. Os trofozoítos também podem estar presentes nas 

fezes, mas são os cistos os responsáveis pela transmissão. O diagnóstico se dá 

através da identificação de cistos ou trofoítos nas fezes em três amostras (SANTANA 

et al, 2014). 

 

Já o tratamento é baseado no uso de metronidazol ou tinidazol. Um dos pilares do 

controle da doença é a adoção de medidas preventivas como educação sanitária e 

acesso a saneamento básico; ingestão de água tratada ou fervida; adequada 

preparação dos alimentos e tratamento dos doentes (SANTANA et al, 2014). 

 

5.2.2 Amebíase 

 

Doença causada pelo protozoário Entamoeba histolytica que, assim como a Giardia, 

pode produzir desde colonização assintomática até infecções sintomáticas. 

Diferentemente, porém, pode produzir infecções invasivas graves com diarreia 

sanguinolenta e até disseminação para outros órgãos, sendo o abscesso hepático 

amebiano a forma mais frequente de amebíase extraintestinal. A transmissão também 

é fecal-oral. A partir de ingestão de alimentos ou água contaminados com cistos de 

Entamoeba histolytica inicia-se o ciclo de vida deste parasita. Quando atinge o 

intestino grosso, os cistos eclodem liberando trofozoitos que se aderem ao intestino 

fagocitando restos alimentares. Antes que serem eliminados, cada trofozoito sintetiza 

um envoltório proteico, tornando-se, assim, um cisto. Eliminados com as fezes, os 
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cistos atingem a água de consumo humano e diversos alimentos utilizados pelo 

homem, contaminando-os. Já o diagnóstico, também dar-se-á por encontro de cistos 

ou trofozoítos nas fezes. Já o tratamento pode ser dar pelo metronidazol, porém em 

dose diferenciada da giardíase (CHAVES; FILHO, DANTAS, 2010). 

 

E, por fim, a prevenção, como uma enteroparasitose se dá por meio de adequadas 

condições e educação sanitárias. Como o ciclo do parasita passa por contaminação 

de água e alimentos, deve-se incentivar o uso de água apenas tratada ou fervida, além 

de higienizar bem os alimentos antes do consumo. Conhecer a procedência dos 

alimentos também é importante, á que se forem cultivadas em regiões precárias de 

saneamento, a probabilidade de esses alimentos estarem contaminados é maior. Em 

zona rural, nas quais não há água encanada nem tampouco coleta e tratamento de 

esgoto, o cuidado na construção de fossas é de grande valia; essas não devem estar 

em região acima da nascente ou da caixa de água, para que evite contaminação. Na 

região em que atuo, grande parte da população faz uso de fossas individuais caseiras, 

não sépticas, sem tratamento algum, as quais por vezes transbordam pelas ruas, 

induzindo, assim propagação de vetores que podem levar a contaminação de 

alimentos distantes. Em se tratando de enteroparasitose, todas essas medidas 

preventivas valem tanto para amebíase quanto para giardíase. (CHAVES; FILHO, 

DANTAS, 2010). 

 

5.3 Educação em saúde no contexto das doenças parasitárias  

 

”A educação em saúde é responsável por estabelecer, entre profissionais da saúde e 

pacientes/familiares, uma troca de conhecimentos e atitudes que permeiam ações de 

transformação do estado de fragilidade, que do processo de adoecimento, para a 

reabilitação no menor intervalo de tempo ou promoção da saúde, contribuindo, assim, 

para minimização de maiores danos” (TEIXEIRA et al. 2015, p.18). 

 

Nesse contexto de enteroparasitoses, a educação em saúde é uma ferramenta para 

compartilhar informações acerca da transmissão, sintomatologia, diagnóstico, 

tratamento, prevenção entre diferentes profissionais e indivíduos que vivem em uma 

condição de vulnerabilidade a tais doenças (TEIXEIRA, 2016).  
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Segundo SETE (2015), a educação em saúde pode-se dar através de palestras, 

oficinas e distribuição de informativos. Um meio de compartilhar tais informações, 

então, seria através de explanação sobre as doenças em visitas domiciliares e 

consultas, consolidando a informação transmitida verbalmente através da distribuição 

de cartilhas, conforme proposta deste trabalho. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “saneamento básico”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (FARIA; CAMPOS, SANTOS, 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Enteroparasitoses é um problema frequentemente enfrentado na ESF Jardinópolis. 

Uma das causas associadas a essa alta frequência é o fato de a unidade estar 

localizado na periferia da cidade, onde a maior parte da população não tem acesso 

ao saneamento básico. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A falta de saneamento básico associado aos maus hábitos de higiene da população 

culmina em altos índices de ocorrência de enteroparasitoses (LUDWIG et al, 2012; 

MIRANDA; DATTOLI, LIMA, 2010; VIEIRA; BENETTON 2013). 

 

No início desse trabalho foi notado grande quantidade de infecção por 

enteroparasitoses em exames de rotina dos pacientes. De cada cinco exames 

avaliados durante a semana, três apresentavam amebíase ou giardíase.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

A partir das causas estabelecidas para o problema, a ESF deve elencar como nós 

críticos: orientação e incentivo aos hábitos de higiene pessoal; uso de água potável; 

higienização dos alimentos; importância do acesso à água e esgoto tratados.  

 

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

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (sétimo ao décimo passo) 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros 2 a 5, separadamente para 

cada nó crítico. 
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Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “falta de saneamento básico”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardinópolis, do 

município Divinópolis, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Hábitos de higiene 

6º passo: 

Operação 

(operações)  

 Estabelecer práticas de higiene como prevenção de enteroparasitoses 

6º passo: Projeto  Promovendo hábitos de higiene 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Conscientização da população; 

Implantar ação de educação permanente em saúde para a população 

6º passo: Produtos 

esperados 

 Construção de cartilha 

6º passo: 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para desenvolver a cartilha 

Cognitivo: Informação sobre enteroparasitoses 

Financeiro: recurso para impressão de cartilhas 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

Estrutural: Disponibilidade de tempo para construção da cartilha 

Cognitivo: Pesquisa de material em bancos de dados 

Financeiro: impressão das cartilhas na ESF 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Utilizar horário disponibilizado para estudo e reuniões de equipe para 
estabelecer dados necessários para a construção da cartilha e seleção das 
informações importantes. 

9º passo: 
acompanhamento 
do plano – Prazos 
e responsáveis 

Revisão bibliográfica até maio de 2020; Construção da cartilha até dezembro 
de 2020; início da pré-distribuição da cartilha à equipe para observância de 
possíveis ajustes até fevereiro de 2021; ajustes necessários até abril de 2021; 
distribuição da cartilha para a população a partir de julho de 2021. 

Equipe de saúde da família Jardinópolis  

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

Irão ocorrer de acordo com os prazos pré-estabelecidos. 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “falta de saneamento básico”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardinópolis, do 

município Divinópolis, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Uso de água potável 

6º passo: 

Operação 

(operações)  

 Estabelecer educação em saúde como prevenção de enteroparasitoses 

6º passo: Projeto  Informar sobre ciclo evolutivo dos enteroparasitas e importância do uso de 

água tratada para prevenção 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Conscientização da população; 

Implantar ação de educação permanente em saúde para a população 

6º passo: Produtos 

esperados 

 Construção de cartilha 

6º passo: 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para desenvolver a cartilha 

Cognitivo: Informação sobre enteroparasitoses e nível de conhecimento da 

população 

Financeiro: recurso para impressão de cartilhas 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

Estrutural: Disponibilidade de tempo para construção da cartilha 

Cognitivo: Pesquisa de material em bancos de dados e conversa com 

população em visitas domiciliares sobre saneamento básico 

Financeiro: impressão das cartilhas na ESF  

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Reuniões de equipe para sincronizar dados teóricos e dados populacionais 
colhidos 

9º passo: 
acompanhamento 
do plano – Prazos 
e responsáveis 

Revisão bibliográfica até maio de 2020; Visitas domiciliares por ACS até 
janeiro/2020. 

Equipe de saúde da família Jardinópolis  

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

Irão ocorrer de acordo com os prazos pré-estabelecidos. 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “falta de saneamento básico”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardinópolis, do 

município Divinópolis, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Higienização dos alimentos 

6º passo: 

Operação 

(operações)  

 Estabelecer educação em saúde como prevenção de enteroparasitoses 

6º passo: Projeto  Informar sobre ciclo evolutivo dos enteroparasitas e importância do uso de 

água tratada para prevenção 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Conscientização da população; 

Implantar ação de educação permanente em saúde para a população 

6º passo: Produtos 

esperados 

 Construção de cartilha 

6º passo: 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para desenvolver a cartilha 

Cognitivo: Informação sobre enteroparasitoses e nível de conhecimento da 

população 

Financeiro: recurso para impressão de cartilhas 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

Estrutural: Disponibilidade de tempo para construção da cartilha 

Cognitivo: Pesquisa de material em bancos de dados e conversa com 

população em visitas domiciliares sobre saneamento básico 

Financeiro: impressão das cartilhas na ESF 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Reuniões de equipe para sincronizar dados teóricos e dados populacionais 
colhidos 

9º passo: 
acompanhamento 
do plano – Prazos 
e responsáveis 

Revisão bibliográfica até maio de 2020; Visitas domiciliares por ACS até 
janeiro/2020. 

 

Equipe de saúde da família Jardinópolis  

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

Irão ocorrer de acordo com os prazos pré-estabelecidos. 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 
 

Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “falta de saneamento básico”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardinópolis, do 

município Divinópolis, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Acesso à água e esgoto tratados 

6º passo: 

Operação 

(operações)  

 Estabelecer práticas de descontaminação da água e alimentos para o 

consumo como prevenção de enteroparasitoses 

6º passo: Projeto  Promovendo hábitos de consumo seguro 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Conscientização da população; 

Implantar ação de educação permanente em saúde para a população 

6º passo: Produtos 

esperados 

 Construção de cartilha 

6º passo: 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para desenvolver a cartilha 

Cognitivo: Informação sobre enteroparasitoses e como preveni-las 

Financeiro: recurso para impressão de cartilhas 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

Estrutural: Disponibilidade de tempo para construção da cartilha 

Cognitivo: Pesquisa de material em bancos de dados e conversa com 

população em visitas domiciliares sobre prevenção de enteroparasitoses 

Financeiro: impressão das cartilhas na ESF 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Reuniões de equipe para sincronizar dados teóricos e dados populacionais 
colhidos  

9º passo: 
acompanhamento 
do plano – Prazos 
e responsáveis 

Revisão bibliográfica até maio de 2020; Visitas domiciliares por ACS até 
janeiro/2020. 

 

Equipe de saúde da família Jardinópolis  

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

Irão ocorrer de acordo com os prazos pré-estabelecidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A Educação em Saúde pode contribuir efetivamente para o controle e prevenção de 

parasitoses, visto que o indivíduo munido de informações e orientado a praticar seu 

conhecimento evita a aquisição das doenças parasitárias e de suas consequências. 

 

O grande índice de acometimento por enteroparasitoses – em especial giardíase e 

amebíase - inspirou esse estudo a fim de propor medidas preventivas de educação 

da população acometida. Foi, então, pensada em construção de uma cartilha. Antes 

mesmo de sua produção, foram tratados todos os doentes e orientados em consulta 

sobre medidas preventivas a serem adotadas para evitar a infecção.  

 

Foram realizadas reuniões de equipe e explanação do problema e, então, foram 

elencadas medidas que poderiam ser tomadas para atuar no combate a esse 

problema. ACS, enfermeira, médica, em todas as suas visitas domiciliares e consultas, 

reforçavam e orientavam, conforme estabelecido em reunião, sobre hábitos de higiene 

fundamentais para prevenção de enteroparasitoses. Orientações essas, que ao final 

do trabalho fariam parte de uma cartilha para reforçar e firmar as informações à toda 

a população. Foram firmadas as seguintes orientações: lavar as mãos antes e depois 

de manipular alimentos, lavar as mãos após utilizar o banheiro, higienizar bem os 

alimentos antes de consumi-los, beber apenas água filtrada ou fervida, evitar consumir 

alimentos crus fora de casa. 

 

Devido à pandemia da COVID-19 ocorrida no período final do trabalho, muitos 

profissionais de saúde foram afastados do trabalho, consultas foram suspensas assim 

como visitas domiciliares. Recursos financeiros também ficaram escassos. Diante de 

todo esse cenário, as cartilhas não foram impressas e distribuídas, porém a 

informação preventiva continua sendo distribuída ao mínimo contato do usuário com 

a UBS e através de mídias sociais comunitárias.
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