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RESUMO 
 
 
O Projeto de Intervenção aqui apresentado objetiva-se em demonstrar ações referentes 
aos cuidados com a água entre moradores do bairro baia do sol. O abastecimento de 
água para consumo na região em sua grande maioria é oriundo de poços com águas 
contaminadas que é apontado como um grande vetor de doenças e agravos à saúde 
humana. Os moradores do Bairro Baia do Sol, localizado no distrito de Mosqueiro, 
cidade de Belém do Pará, tem apresentado em virtude dessa utilização, inúmeros 
problemas de saúde. Ainda que a comunidade tenha distribuição de água potável pelo 
setor público, este serviço é bastante precário, com muitos problemas e falhas, fazendo 
com que cerca de 80% da população esteja fazendo uso de água extraída de poços. 
Como metodologia utiliza-se projeto de intervenção baseado no método da estimativa 
rápida para levantamento dos problemas e desenvolvimento das ações.  A literatura 
cientifica mostra que uma vez contaminada, as águas subterrâneas, quando 
consumidas sem tratamento prévio, tornam-se um veículo potencial de patógenos 
causadores de infecções do trato intestinal, sendo os mais comuns os protozoários e 
bactérias. Foi objetivo deste estudo diagnosticar, tratar e orientar prevenção das 
enfermidades causadas pelo uso dessa água, sendo que os resultados demonstraram 
que após o uso adequado de hipoclorito de sódio e orientação específica acerca do 
cuidado com a água (através de palestras e distribuição de panfletos informativos), 
houveram menos alterações nos resultados laboratoriais de parasitológico de fezes. As 
ações foram realizadas com a ajuda dos agentes comunitários de saúde quanto à 
distribuição do hipoclorito de sódio e orientação à comunidade. Como resultados do 
projeto percebeu-se uma diminuição de 89% de incidência de parasitoses entre a 
população pesquisada, acredita-se que esta incidência tenha se dado tanto em função 
das medidas de educação em saúde (mudança de hábitos de uso da água e higiene) 
como da intervenção medicamentosa. Deseja-se dar continuidade as ações 
desenvolvidas de maneira descentralizada com apoio da secretaria de Saúde do 
município. De um modo geral o programa visa promover saúde e prevenir agravos e 
doenças de transmissão hídrica, por meio de ações de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano.   
 
 
Palavras-chave: Água; Contaminação; Poços. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Intervention Project presented here aims to demonstrate actions related to water 
care among residents of the baia do sol neighborhood. The majority of water supply for 
consumption in the region comes from wells with contaminated water, which is 
considered as a great vector of diseases and damages to human health. Residents of 
the Baia do Sol neighborhood, located in the district of Mosqueiro, in the city of Belém 
do Pará, have presented, due to this use, numerous health problems. Although the 
community has potable water distribution by the public sector, this service is very 
precarious, with many problems and failures, causing about 80% of the population to be 
using water extracted from wells. As methodology is used an intervention project based 
on the rapid estimation method to survey problems and develop actions. The scientific 
literature shows that once contaminated, groundwater, when consumed without previous 
treatment, becomes a potential vehicle for pathogens that cause infections of the 
intestinal tract, the most common being protozoa and bacteria. The objective of this 
study was to diagnose, treat and guide the prevention of diseases caused by the use of 
this water, and the results showed that after adequate use of sodium hypochlorite and 
specific guidance about water care (through lectures and distribution of informative 
pamphlets ), there were fewer changes in the laboratory results of stool parasitological. 
The actions were carried out with the help of community health agents regarding the 
distribution of sodium hypochlorite and community orientation. As a result of the project, 
a 89% decrease in the incidence of parasitosis was observed among the population 
surveyed. It is believed that this incidence was due both to health education measures 
(changes in water use habits and hygiene) and of drug intervention. It is intended to 
continue the actions developed in a decentralized manner with the support of the 
municipality's Health Department. In general, the program aims to promote health and 
prevent waterborne diseases and diseases through actions to monitor the quality of 
water for human consumption.  
 
 
Keywords: Water; Contamination; Wells. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é o elemento mais abundante em todo planeta. Acredita-se que pelo 

menos 75% do planeta seja constituído de água. Trata-se de recurso natural 

fundamental para a sobrevivência humana e de todas as demais espécies que habitam 

a Terra (MMA, 2019).  

Especificamente no organismo humano, a água atua entre outras funções, como 

veículo para a troca de substâncias, como também para a manutenção da temperatura 

do corpo, além do mais é de suma importância salientar que a mesma representa cerca 

de 70% da massa corporal. É considerado pela química como solvente universal, e um 

dos poucos elementos que podem ser encontrados nos três estados da matéria (MMA, 

2019).  

Trata-se do elixir da vida. É sem dúvidas uma substância fundamental para a 

existência, e um dos direitos fundamentais a vida. Além da importância para o homem, 

esse recurso também exerce função ecológica (GOMES, 2011).  

Considera-se água potável e aquela que pode ser consumida por seres 

humanos, não possui cheiro, cor, sabor e nenhuma substância ou micro-organismo em 

quantidade que cause danos à saúde (JULIANI, PENNA, 2019).   

A água pode veicular um elevado número de enfermidades, e essa transmissão 

pode se dar por diferentes mecanismos. O mais comum e comumente lembrado e 

diretamente relacionado à qualidade da água é o da ingestão, por meio do qual um 

indivíduo sadio ingere água que contenha componente nocivo à saúde e a presença 

desse componente no organismo humano provoca o aparecimento de doença (BRASIL, 

2006). 

A atenção primária em saúde é a base do desenvolvimento das ações 

executadas pelo governo no intuito de promover a atenção básica a população. E um 

dos agentes mais importantes nesse processo são os ACS (Agentes Comunitários de 

Saúde). Trata-se de indivíduos contratados pela administração pública que tem como 

objetivo desenvolver uma ponte entre a Unidade Básica de Saúde e a Comunidade. 

Nesse sentido este projeto de intervenção busca desenvolver medidas de educação em 
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saúde entre a comunidade para melhorar os índices de verminoses, de parasitas 

encontrados entre a população da comunidade.  

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

Os moradores do Bairro Baia do Sol localizado em Belém do Pará no Brasil é 

uma população bastante humilde que ao se fazer presente na Unidade de Saúde, 

evidenciou-se uma prevalência grande de doenças originárias de patógenos 

encontrados em água contaminada.  

Ao proceder com exames de rotina na unidade de saúde percebeu-se uma 

grande quantidade de alterações. Na anamnese verificou-se que cerca de 80% desses 

indivíduos utilizavam tanto para consumo próprio como para higiene pessoal a água de 

poço, o que ao nosso ver favoreceu significativamente a proliferação de doenças que 

utilizam como vetor a água.  

É óbvia a importância da água na vida humana. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) a água está se tornando cada vez um bem mais precioso. É público e 

notório a importância que este bem tem na vida humana, principalmente da água de 

qualidade, pura de origem, ou purificada por métodos artificiais (com produtos químicos) 

(MMA, 2019).  

Para atender a população da comunidade contamos atualmente com uma 

unidade de urgência e emergência, 01 ambulância e uma estratégia de saúde da 

família. A Unidade de Saúde da Família atualmente está localizada próxima a Baia do 

Marajó, sendo uma área estuarina, e consequentemente, sofrer grande influência 

oceânica (salinidade e maré alta). 

 A forma pela qual se distribuem as concentrações de cloreto para a população, 

e a própria situação do saneamento básico na área, sugerem que no período chuvoso, 

o processo de diluição e eventual aumento do volume do esgoto doméstico, que infiltra 

no solo por vazamentos ou transbordamento nas fossas, pode estar comprometendo a 

qualidade da água nesse período sazonal, contaminando os mananciais superficiais. 
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Apresenta-se neste sentido a aplicação do projeto, com treinamento dos agentes 

de saúde, visitas domiciliares e a comunidade, ministração de palestras, rodas de 

conversa e orientações com os moradores, e resultados finais.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVOS GERAIS 

 

Analisar quais as possíveis consequências sofridas pela comunidade da ESF 

Baia do Sol, ao ingerir água contaminada dos poços do Bairro Baia do Sol, localizada 

em Mosqueiro, distrito do município de Belém do Pará. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Apresentar a equipe de saúde os principais conceitos relativos à água e realizar 

treinamentos sobre orientações do uso do hipoclorito;  

Fazer um levantamento na comunidade sobre os principais temas relacionados à 

água consumida localmente;  

Promover e desenvolver atendimentos específicos a patologias que tem 

veiculação pela água;  

Fazer a distribuição de hipoclorito de sódio e orientar a população a respeito da 

importância da qualidade da água tanto para consumo e higiene;  

Coletar exames entre indivíduos da comunidade e promover ações de combate a 

parasitoses e verminoses.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo quanto as questões legais e éticas busca agir em conformidade com 

todas as legislações médicas científicas nacionais, primando pela ética, e pela proteção 

da identidade de todos os pacientes, mantida no mais absoluto sigilo (Resolução 

466/2012 e Declaração de Helsinque).     

Não serão divulgados quaisquer tipos de dados que possam identificar os 

indivíduos envolvidos no estudo, como também todos os dados obtidos terão somente 

caráter numérico para expressar os resultados do fenômeno estudado e a intervenção 

já faz parte do cuidado integral realizado a comunidade o que faz parte da política da 

atenção básica.  

 

 

 3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo tipo projeto de intervenção. Utiliza-se para tal 

levantamentos da literatura para embasar as ações e medidas desenvolvidas na 

comunidade em combate a verminoses e parasitoses, advindas principalmente do 

manejo inadequado da água, e medidas de higiene (não utilização).  A proposta de 

intervenção aqui apresentada utiliza-se do método da estimativa rápida, como também 

do planejamento estratégico situacional quanto aos problemas observados e definição 

do problema prioritário, dos nós críticos e das ações (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 

2017).   

Primeiramente iniciou com uma reunião com a equipe de saúde e diagnóstico 

sobre as condições de saúde da população assistida onde identificou-se que o 

problema de saúde com alta prioridade e urgência para se propor uma intervenção foi 

intitulado “Projeto de intervenção de cuidados com a água entre moradores do Bairro 

Baia do Sol”. 
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Para levantamento de demais informações que pudessem embasar teoricamente 

o projeto de intervenção utilizou-se a biblioteca virtual em saúde, manuais do Ministério 

da Saúde, artigos obtidos em bibliotecas digitais que tratassem sobre a importância da 

água, poços, cacimbas, fossas sépticas, consequências do mal uso da água, 

verminoses entre outros temas. Foi possível levantar 11 documentos de relevância e 

que foram utilizados na pesquisa como subsídio teórico.  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações de Livros de Metodologia Científica como 

Marconi e Lakatos, Gil entre outros (CORRÊA, VASCONCELOS, SOUZA, 2017).  

Para a definição das palavras-chave utilizou-se os Descritores em Ciências da 

Saúde (Decs) com as palavras chave: “águas contaminadas”, “contaminação poço 

fossa”, “salinidade”, “verminoses”, “Educação em saúde”, “Atenção Primária á Saúde”, 

“Agentes Comunitários de Saúde”.  

A seguir elaborou-se todo o plano de intervenção seguindo rigorosamente todas 

as etapas. 

Foram aproveitadas as consultas na Unidade de Saúde da comunidade como 

forma de coleta de informações, tanto a título de anamnese diagnóstica quanto pra 

levantamento de informações respectivas a alterações em exames de fezes.  

Os exames foram solicitados na própria unidade de saúde e as orientações 

foram dadas tanto nas consultas como nas visitas domiciliares realizadas pela equipe 

de saúde, principalmente os Agentes Comunitários de Saúde. Deste modo houveram 

duas etapas de coleta, uma com os alunos e com os demais indivíduos da comunidade 

e outra depois da verificação positiva para verminoses e parasitoses.  

As amostras foram realizadas através de defecação espontânea, onde foi 

orientado aos alunos da escola e aos pacientes da unidade que não fosse contaminada 

com solo ou urina, tampouco fosse previamente tomado qualquer medicamento laxativo 

ou antiparasitário. Um frasco limpo contendo 7% de solução de formaldeído foi 

entregue para preservar os elementos parasitários. 

As medicações disponíveis na Farmácia da ESF Baia do Sol foram utilizadas 

como parâmetro de verificação de eficácia, após o diagnóstico e tratamento desta 

população.  
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3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O projeto foi realizado junto a comunidade do bairro Baia do Sol, em Mosqueiro, 

Distrito do Município de Belém do Pará. Possui uma área que tem início na ponte da 

comunidade Sucurijuquara até a Fazendinha, onde termina a avenida Beira Mar, e 

aproximadamente 3.850 habitantes cadastrados. A ESF Baia do Sol é onde são 

atendidos moradores que vão desde o Ipixuna até a Fazendinha. Ainda que seja 

classificada com zona urbana o ambiente é bem parecido com zona rural. 

Em geral todas as pessoas da comunidade estavam envolvidas no projeto, entre 

crianças e adultos de ambos os sexos, recebendo atendimento clínico, orientação e 

realização de exames para detectar patógenos contraídos pela ingestão de água 

contaminada.  

Foi um estudo de população específica, moradores do Bairro Baia do Sol. Não foi 

realizada nenhuma parametrização de modo que o único critério de inclusão era ser 

morador do bairro supramencionado. Além do que foram realizados exames de fezes 

em 60 alunos da Escola Lauro Chaves. Nesse sentido atendeu-se crianças e 

adolescentes entre idades de 7 a 14 anos. Além de outros moradores com distintos 

sexos e idades.  

Objetivou-se também visitar pelo menos 65 famílias da comunidade, para análise 

das condições de higiene e qualidade da água utilizada para consumo e para uso 

pessoal (higiêne).  

 

 

3.4  VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

O estudo teve como variáveis os pacientes atendidos na ESF Baia do Sol de 

ambos os sexos, com idade a partir de 02 anos. Foram analisados resultados de 

exames parasitológico de fezes, além de anamnese de diagnóstico para 

contextualização da realidade estudada. Além disso utilizou-se exames laboratoriais 

pelo método direto, e análise das principais parasitoses encontradas, com destaque 

para Giardia lamblia, Entamoeba butschlii, Endolimax nana, Áscaris lumbricoides, 
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Enterobius vermicularis e bactérias como Escherichia coli. Além disso utiliza-se como 

variável do estudo a purificação da água com hipoclorito de Sódio. Para tal importante 

manter o recipiente tapado e esperar 30 minutos após pingar as gotinhas para consumir 

a água. Este tempo é necessário para que o desinfetante faça efeito, mantando todos 

os microrganismos. A água purificada com hipoclorito de sódio serve para beber, 

cozinhar, lavar legumes, frutas e hortaliças, lavar a louça e tomar banho. Deve-se ter 

cuidado ao evitar o contato direto com a água sanitária porque ela possui ação 

corrosiva e pode causar queimaduras na pele e nos olhos, quando está em grandes 

concentrações. 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Após a aplicação das ações os resultados foram apresentados no programa 

Microsoft Word versão 2016, em formato de análises, tabela e utilizou-se a estatística 

descritiva para se apresentar os resultados das medidas aplicadas. Foi utilizado média 

simples e apresentação dos resultados em porcentagens.  
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4. RESULTADOS 

 

Primeiramente cumpre mencionar que a Equipe de Saúde da ESF Baia do Sol foi 

crucial para desenvolvimento das atividades. No primeiro momento aceitando  e de 

dando sugestões de como desenvolver o projeto. Posteriormente aceitando orientações 

dadas acerca da necessidade de cuidado com a água, e repassando estas informações 

a comunidade. 

A equipe de saúde também foi muito importante quando da realização das 

palestras e orientações na Escola. Além do que foram realizados exames de fezes em 

60 alunos da Escola Lauro Chaves, e as demais amostras foram obtidas com usuários 

corriqueiros da unidade. Foram visitadas juntamente com os ACS, 65 famílias da área 

da Comunidade.  

Após apresentar conceitos da literatura sobre as verminoses aos alunos  na 

palestra na Escola, aos membros da comunidade nas visitas domiciliares, como os 

objetivos do projeto e metodologia empregada, chegamos a parte final sobre as 

conclusões tiradas.  

Primeiramente pode-se verificar que foi atingido o objetivo geral do projeto de 

reduzir a incidência de verminoses na ESF Baia do Sol através de atividades de 

educação em saúde e ações coletivas nos equipamentos sociais do território, pois 

houve redução significativa (mais de 89%) após a realização das ações entre os 

indivíduos pesquisados.  

Também foi possível identificar os principais fatores que corroboram para a 

incidência de verminoses na população intervencionada, como sendo falta de higiene e 

má qualidade da água consumida como os principais. Outra importante medida 

realizada este projeto de intervenção foi a realização de um plano de ação com 

medidas orientativas e educativas acerca das verminoses juntamente com os usuários 

envolvidos, tanto nas palestras como nas consultas individuais e visitas domiciliares. 

Os mesmos também estão sendo monitorados (pelos ACS e nas consultas na 

Unidade de Saúde)  para verificar a eficácia da intervenção e consequentemente a 

redução da incidência de parasitoses entre os usuários da ESF, através de exames 

laboratoriais de rotina quando os mesmos se apresentam na unidade de saúde. 
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Na fase de elaboração de exames ficou evidenciado que houve um alto índice de 

parasitoses com destaque para, Giardia lamblia, Entamoeba butschlii, Endolimax nana, 

Áscaris lumbricoides, Enterobius vermicularis e bactérias como Escherichia coli. Estes 

indivíduos foram medicados (nos casos positivos), com um parâmetro geral de 100% 

nos primeiros examinados com exames positivos para parasitoses. 

Apresenta-se a seguir a Tabela 01 com os agentes parasitários diagnosticados 

nas crianças e adolescentes da Comunidade. 

 
TABELA 1. Agentes parasitários diagnosticados nas crianças e adolescentes antes e 

depois da intervenção 
 

Agentes 

parasitários 

Antes Depois 

Nº % Nº % 

Giardia 

lamblia 
62 62 5 5 

Entamoeba 

butschlii 
16 16 3 3 

Enterobius 

vermicularis 
12 12 1 1 

Áscaris 

lumbricoides 
4 4 1 1 

Endolimax 

nana 
6 6 1 1 

Fonte: Registro de laboratório da ESF. 
 

Após a medicação e realizados os novos exames houve sucesso em todos os 

casos, re-incidindo em somente 11%. Todavia este não é o ponto alto do projeto a 

nosso ver, e sim a sensibilização da população para com cuidados de higiene, e com a 

água. Medidas realizadas na comunidade também foram importantes como a 

distribuição de Hipoclorito de Sódio, visto que muitos utilizam água de poço na 

comunidade (cerca de 80%). 

De modo geral, pode-se afirmar que houve sucessos nas ações. Principalmente 

com relação a visita a escola, distribuição de hipoclorito de sódio entre a população, 

contribuição dos ACSs, e tratamento dos indivíduos identificados positivos para 

parasitoses. Além da adesão ao tratamento das parasitoses, o público-alvo do projeto, 
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bem como seus familiares aderiram a outros serviços ofertados pela unidade, o que 

garantiu a integralidade da assistência prestada e o cuidado continuado. 

Como meta futura deseja-se continuar com esse processo com ações que 

envolvam orientações em escolas, em centros comunitários, igrejas, e outros locais que 

tenham grande quantidade de crianças da comunidade. Além do que, a equipe já é 

informada de sempre ficar verificando se as crianças intervencionadas estão 

apresentando algum tipo de sintoma, e caso positivo, pedir que se encaminhe até a 

unidade de saúde. 

Com relação a palestra realizada na escola da comunidade primou-se por ações 

explicando sobre os métodos de transmissão dos parasitas, a necessidade de ter uma 

boa higiene com as mãos e com os alimentos na hora de comer, como também a 

necessidade de realizar o tratamento com a água e a necessidade de higiene quando 

utilizar o banheiro.  

Participaram desta ação uma média de 150 pessoas: entre adolescentes, 

crianças e professores da escola. Com objetivo de descrever a cultura sanitária da 

família, a qualidade da água potável, a lavagem das mãos antes de comer e depois de 

defecar, a presença de vetores, a lavagem de vegetais, se eles costumavam andar 

descalços, o brincar (foram levados em conta), com sujeira ou unhas, e outras 

características.  

Orientou-se tanto a equipe da escola, quanto as crianças e adolescentes sobre a 

utilizaçao de hipoclorito de sodio para purificar a água para consumo humano.  

Recomendou-se colocar 2 a 4 gotas de água sanitária para cada 1 litro de água. Essa 

solução deve ser guardada dentro de um recipiente não transparente, como um pote de 

barro ou uma garrafa térmica, por exemplo.  

Embora as condições de vida dos habitantes da comunidade onde a escola está 

localizada tenham melhorado com o passar do tempo, ainda existem aspectos 

ecológicos, epidemiológicos e hábitos que favorecem a presença de parasitas 

intestinais.  

A diminuição dos números de parasitismo após a intervenção educacional e 

terapêutica, além de valores muito significativos entre o antes e o depois nas práticas 
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higiênicas analisadas, indicam que práticas higiênicas inadequadas influenciaram a 

presença do parasitismo.  

Em uma comparação do mesmo assunto antes e depois, pode-se concluir que o 

trabalho educativo junto ao tratamento ajudou no sucesso do trabalho em grupo. Na 

comunidade verificou-se que a falta de costume de aplicar tratamento químico ou 

térmico à água, consumo prévio, foi significativamente relacionada ao parasitismo 

encontrado em crianças, o que foi divulgado no estudo para esse efeito.  

Quando o trabalho educativo foi aplicado e ensinado medidas alternativas para 

beber água, e deste modo, os responsáveis pela educação  das crianças foram 

sensibilizados com este aspecto (o número daqueles que agora bebem a água fervida 

aumentou significativamente) por calor ou método químico. 

Houve segundo os dados levantados uma redução de 89% dos índices de 

parasitoses entre a população pesquisada. Acredita-se que esta redução tenha se dado 

tanto em função da medicação ofertada ao grupo, bem como reflexo das medidas 

instrutivas e orientativas com relação ao manejo da água e demais cuidados de higiêne 

da população da intervenção.  
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5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a aplicação das ações no estudo que abordou sobre a água contaminada 

dos poços da comunidade da Baia do Sol, como também relacionando os possíveis 

riscos à saúde, uma vez que, esta relação se constitui num dos aspectos fundamentais 

do saneamento ambiental, sendo também de grande importância para a promoção de 

saúde, verificou-se muitas das parasitoses encontradas na população tinham relação 

direta com a qualidade da água. 

Vale ressaltar que não foi possível, nesta investigação fazer análises da água 

dos poços, no entanto, os resultados dos exames parasitológicos de fezes refletem sua 

contaminação, visto que, todos os resultados que apresentaram presença de 

parasitoses, quando perguntado da procedência da água ingerida, todos os pacientes 

informavam que tomavam água de poço, daí ressaltou a importância da distribuição do 

hipoclorito de sódio, seguido de informações relativas a higiene, ao consumo de 

alimentos, e das possíveis causas e consequências de ingerir água não tratada e 

oriunda de poços e caçimbas. 

Verifica-se, portanto, que um trabalho intensivo deve ser mantido no sentido de 

efetuar a vigilância da qualidade da água utilizada nesta localidade além da 

consolidação de ações que visem ao esclarecimento das pessoas que nela residem, a 

fim de mudar seu comportamento para o não comprometimento da saúde e do meio 

ambiente. 

Resta claro, portanto, instituir para resolução do problema, políticas públicas de 

saneamento básico, e enquanto isso não ocorre a atenção da equipe de saúde é 

fundamental para promoção da saúde da população.  
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