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Introdução: 

  Desde os tempos remotos, o parasitismo e conhecido pelas noções de 
tênias, filarias, e vermes intestinais. (1, 2,3) Parasita é considerado todo ser 
vivo, animal ou vegetal, que passa uma parte ou toda a sua existência dentro 
de outro ser vivo, às custas do qual prospera e causa dano aparente. Infecções 
parasitárias intestinais são causadas por parasitas cujo habitat natural é o 
aparelho digestivo do homem. (2,3) . Podem ser divididos em dois grupos 
principais: protozoários e helmintos, sendo os mais prevalentes parasitas 
dentro de protozoários :Giárdias lambia,  Entoameba histolytica e 
Cryptosporidium e dos Helmintos: Enterobius vermiculares, Ascaris 
lumbricoides, Ancilostoma duodenal, Trichuris trichuria e Tênias. (4 ,5 ) 

 Os sintomas mais comuns são, principalmente, gastrointestinais: 
diarreia aguda ou crônica, dor abdominal, prurido anal, obstrução intestinal e 
também os sintomas de deficiência: anemia, perda de peso e desnutrição. 
Também pode ocorrer bruxismo, febre, tosse, vulvovaginite, insônia, anorexia e 
dermatite. (6) 

O tratamento de escolha para a maioria dos helmintos é mebendazol e 
para os protozoários metronidazol. (4) 

Parasitoses intestinais, causadas por protozoários e helmintos, afetam 
mais de dois bilhões da população mundial e constituem um problema de 



 

 

saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, que mantem 
altas taxas de prevalência devido às más condições de saneamento, falta de 
educação para o controle adequado e as medidas de prevenção e saúde 
inadequados. (6) 

Infeções parasitarias predominam na população infantil e constituem as 
principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo. Em 2001, a 
Organização Mundial de saúde (OMS), estimava que aproximadamente 450 
milhões de pessoas sofriam de doença parasitaria e a maior proporção 
correspondia a população infantil, com uma taxa mais elevada em crianças 
menores de 5 anos. A alta prevalência dessas infecções representa grave 
problema médico e social.(8) 

As Enteroparasitoses apesar de ter uma distribuição mundial, são mais 
comuns em áreas tropicais e subtropicais de países subdesenvolvidos. 
Atualmente são considerados marcadores de subdesenvolvimento pelas 
Nações Unidas. (1) 

As crianças são mais sensíveis devido a sua imaturidade imunológica e 
pouco desenvolvimento de hábitos de higiene. Numerosos estudos em países 
em desenvolvimento têm demonstrado a relação entre pobreza e as condições 
de higiene, dificuldades que são associadas com frequência e intensidade a 
estas infecções. As parasitoses intestinais encontram-se em terceiro lugar com 
relação as causas de morbilidade infantil no mundo, precedidas por diarreia e 
infecções respiratórias agudas (1)   

Parasitismo intestinal é de difícil controle pelos vários fatores envolvidos 
na sua cadeia de propagação das doenças transmissíveis. (4)  Reconhece-se 
que o parasitismo intestinal pode ser determinado por diferentes causas, 
incluindo os estilos de vida que são passados de geração a geração. (4.5) Há 
ainda a falta de conhecimento pela população sobre os mecanismos e vias de 
transmissão dos parasitas mais prevalentes nas regiões habitadas. (6) 

Ha distribuição em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e 
subtropicais dos continentes asiático e africano América Central e do Sul, 
estudos mais recentes a Índia atinge até 91 %, Chile 87%,85 % Peru e no 
Brasil, em 81 % da população total dos grupos étnicos indígenas. (9, 10,11) . 

No Brasil, ainda existem situações desfavoráveis higiênicas-
epidemiológicas, condições de muitas comunidades que favorecem a elevação 
dos indicadores de parasitismo intestinal, onde o trabalho comunitário deve 
intensificar-se para contribuir com a   modificação dos fatores de risco. Seria 
propicio trabalhar com educação em saúde junto da população, necessária 
para prevenir o aparecimento de parasitismo intestinal. (10) 

Conselho local não é mais do que o fato de criar uma estrutura dentro 
das comunidades para atender as demandas e exigências de tal comunidade, 
compreendendo os membros da Comissão. No Brasil, este processo é exercido 
através do Agente Comunitário de Saúde (ACS), que são líderes da 
participação cidadã orientada para resolver as necessidades de saúde da 



 

 

população, fortalecendo a ligação entre a equipe da saúde e a comunidade, 
(12). 

 

JUSTIFICATIVA: 

A elevada prevalência de parasitoses em meninos menores de 5 anos no 
centro de saúde familiar (CSF) Abílio Pedro do município Limeira, estado São 
Paulo foi o motivo para a elaboração de meu projeto de intervenção sobre 
ações educativas para sua redução. 

A maioria da população é de nível socioeconómico de classe média e baixa.        

 

1 Objetivo Geral 

 

-Implantar ações de educação em saúde para diminuir a prevalência de parasitoses na 

comunidade atendida no CSF – Abílio Pedro, no município de Limeira  

 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar os fatores de risco dessa população que influenciam no 

aumento da prevalência das parasitoses. 

 Capacitar os agentes comunitários de saúde em educação 

sanitária para diminuir a prevalência com medidas de profilaxia em 

parasitoses. 

 Realizar projetos de educação continuada para profissionais da 

atenção básica, abrangendo conhecimentos específicos em 

Parasitoses. 

 Promover ações de hábitos de higiene direcionadas às famílias da 

comunidade. 

3.Metodologia: 



 

 

Desenho metodológico: 

Será realizada uma proposta de intervenção de saúde a partir das 

características da população relacionadas com os meninos menores de 

5 anos com parasitismo intestinal diagnosticados na área pertencente ao 

CSF Abílio Pedro, município Limeira, estado São Paulo. O universo 

estará constituído por 97 meninos menores de 5 anos com parasitismo 

intestinal residentes em nossa área de saúde. 

3.1. Cenário do estudo 

O projeto de intervenção será desenvolvido no território de CSF Abílio 
Pedro da Secretaria Municipal de Saúde de Limeira, que tem um total de 
população de 12 600 indivíduos   

Será realizado um estudo de tipo intervenção educativa com o objetivo 
de diminuir a prevalência de parasitoses na comunidade atendida no CSF – 
Abílio Pedro, no município de Limeira.  

3.2- Sujeitos da intervenção (população alvo) 

A população alvo deste projeto de intervenção serão 97 meninos 
menores de 5 anos representados por pessoas adultas até este momento 
cadastrados na CSF Abílio Pedro no Município Limeira, São Paulo. 

Pretende-se sensibilizar cerca de 97 pessoas representantes das 
crianças na CSF Abílio Pedro no município Limeira, São Paulo. 
A equipe organizada para fazer as avaliações será composta pela autora da 

investigação, a enfermeira da CSF e auxiliar de enfermagem.   

Estrategia de acción: 

1) Inicialmente será necessária a identificação dos meninos menores de 5 anos 

com parasitismo intestinal presente entre os meninos cadastrados no CSF, 

esta investigação será através do abordagem não momento de acolhimento na 

unidade de saúde durante as consultas medicas. 

2) Será realizada uma reunião no CSF com as pessoas adultas representantes 

dos meninos menores de 5 anos selecionados para discussão do objeto e a 

importância do projeto de intervenção  

3) Agendamento de consultas individuais aos meninos com parasitismo 

intestinal e seus representantes para conscientiza-los da importância da 

consulta periódica com frequência quinzenal e posterior rastreamento por 

exame de fezes fecales semestral desta maneira se preveem complicações da 

doença. 

4) Seran programadas reuniões semanal no CSF com os profissionais de 

saúde da equipa de trabalho, líderes comunitários e representantes dos 

meninos selecionados nos quais serão discutidos fatores de risco que afetam 



 

 

ao paciente com parasitismo intestinal, cuidado e manejo de situações 

causadas pelo parasitismo intestinal. 

5) Utilizar as visitas domiciliares, consultas e salas de espera como espaço 

para orientação principalmente aos familiares das crianças sobre parasitismo 

intestinal, suas complicações, assim como as ações que propomos realizar. 

 

Diseño de la labor educativa : 

 

Numero de 
encontros 

 

Temas 

  

Modalidade 

 

Palestrante 

1ro.  Tema 1: Introdução 
do programa 

educativo 

Tema 2: Parasitismo 
intestinal. Conceito e 

tipos de parasitas 

Palestra  Medico  

Enfermeira  

Auxiliar  

enfermagem 

2do.  Tema 3: Vías de 
transmissão  

Tema 4. Parasitismo 
intestinal. Fatores de 

risco. 

Palestra Medico 

3ro.  Tema 5: Parasitismo 
intestinal. 

Manifestações 
clínicas fundamentais  

Tema 6: 
Complicações do 

parasitismo intestinal 

Palestra Medico   

4to.  Tema 7: Prevenção 
das doenças 
parasitarias  

Tema 8: Conduta a 
seguir ante uma 

doença parasitaria 

Palestra Enfermeira  

Auxiliar  

enfermagem 

      5to Tema 9 :Lactancia 
materna, importância 

na prevenção dás 
doenças parasitarias 

              Palestra Medico  

Enfermeira  

Auxiliar  



 

 

enfermagem 

 

 

 

3.4 Avaluação e monitoramento: 

 

 Etapa 1: 

 

Utilizasse-se o local previsto para a realização de grupos de (CSF) localizado 

na comunidade Abílio Pedro para a realização da capacitação. 

Dar-se-lhe-á à cada um dos representantes dos 97 meninos um sobre que terá 

em seu interior informação sobre a investigação uma vez assinado o 

consentimento começaremos a investigação. (Anexo 1). 

Etapa 2: 

Realizase-se   uma consulta quincenal para a obtenção de dados  da  

anamnesis aos representantes dos 97 meninos, num ambiente agradável, 

adequado, onde o paciente se senta cómodo e exista a privacidade para que o 

representante possa responder as perguntas efetuadas , liste seus sintomas 

,manifestações não habituais que se consideram efeitos adversos e em 

dependência de sua severidade se lhe orienta suspender o tratamento ,os 

efeitos adversos se registassem num modelo de dados que terá a cada 

paciente de forma individual  e depois se lhe realiza o exame físico manual às 

crianças necessário para evaluação , (anexo 2 .)  

 

Etapa 3: 

Finalizadas as atividades, propõe-se a aplicação de um questionário aos 
participantes sobre sua opinião a respeito dos encontros. (Anexo 3: 
Questionário Final). 

 

 

 5. Resultados esperados: 

 . Espera-se que os representantes das crianças alcancem a percepção dos 

fatores de risco e o cuidado adequado da doença. 

 . Oferecer à atencion primária de saúde uma alternativa para modificar a 

incidência de parasitismo intestinal. 



 

 

. Demonstrar a eficácia da intervenção comunitária na prevenção do 

parasitismo intestinal. 

. Oferecer informação científica a respeito da aplicação da intervenção 

comunitária como método para a prevenção do parasitismo intestinal em 

menores de 5 anos. 

. Melhorar os conhecimentos da população sobre parasitismo intestinal e suas 

consequências 

. Através deste projeto e a participação ativa da equipe de saúde e membros 

da comunidade pretendemos diminuir o índice de parasitismo intestinal em 

meninos menores de 5 anos na comunidade Abílio Pedro. 

 

 

 

5.CRONOGRAMA 

 

Atividades (2015) Janeiro Feverei

ro 

março abril maio 

Elaboração do Projeto x     

Aprovação do Projeto x     

Estudo da Literatura  x    

Coleta de dados  x    

Discussão e análise 

dos resultados 

 x x   

Revisão final e 

digitação 

  x x  

Entrega e 

apresentação 

    x 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1  

Consentimento informado.  

Por este médio o que 
subscreve:______________________________________  

Responsável pela criança de: _______________________________________ 

Reconheço que desejo participar na investigação proposta pelo autor, uma vez 
que se me têm explicado seus objetivos, e os benefícios que reportará tanto 
pessoalmente como para a comunidade.  

Tem-se-me dado a conhecer, ademais, que o carácter da informação será do 
todo confidencial, e utilizar-se-á só com fins científicos.  

Uma vez aceitada minha participação no estudo, comprometo-me a cooperar a 

que a investigação se desenvolva adequadamente, e para constância do 

anterior plasmo minha assinatura.  

Participante. ______________________________________ 

 

Anexo 2 

Dados gerais.  

Nome: _______________________  

Numero de mostra:_____  

Idade: ____ Sexo: ______  



 

 

Endereço:______________________ CSF: _____________  

- Dados clínicos.  

- Diarreias frequentes:___  

- Perda de peso: ___  

- Perda de apetite: ___  

- Dor abdominal: ___  

- Prurito anal: ___  

- Vómitos: ___  

- Irritabilidad: ___  

- Prolapso rectal: ___  

- Insónia :___  

- Rash cutáneo: ___  

- Asintomático: ___  

1. Características da agua ingerida.  

2. Tratada: ____ Não tratada: _____  

3.Hábitos higiênicos sanitários.  

a) Lavado das mãos dantes de ingerir alimentos:  

Sim: ___ Às vezes:____ Nunca:____  

b) Lavado das mãos após defecar:  

Sim:____ Às vezes:____ Nunca:____  

c) Presença de vetores:  

Sim: ____ Às vezes:_____ Nunca:_____  

d) Lavado de verduras:  



 

 

Sim:____ Às vezes:_____ Nunca:_____  

e) Andar descalço:  

Sim:____ Às vezes:____ Nunca:____  

f) Jogar com terra:  

Sim:____ Às vezes:_____ Nunca:_____  

g) Comer-se as unhas:  

Sim:____ Às vezes:____ Nunca:_____  

         h) Evaluação nutricional: 

         Peso: 

         Talha: 

         Índice de massa corporal: 

          i )Como considera a alimentação da  criança? 

         ___ Adequada  

         ___ Regular  

         ___ Inadequado  

        j) Você lhe realiza o tratamento antiparasitário indicado pelo médico ao      

menino? 

______Sem  

______Não 

       k) Com que frequência toma o medicamento o menino? 

 _____ Sempre. 

______ Ocasionalmente. 

______ De vez em quando. 

l) Você conhece os danos que provoca o parasitismo intestinal nos meninos? 

____ Se  

____ Não 

m) Conhece você a importância do aleitamento materno durante no primeiro 

ano de vida? 

_____ Se  

_____ Não 

 



 

 

 

 

Anexo 3: 

a) Você gostou de participar nas atividades educativas? 

____ Sem  

____ Não 

b) Em Sua opinião um melhor conhecimento da doença por parte da população 
teria melhor efeito para diminuir o número de crianças com parasitismo 
intestinal? 
_____Sem 
 
_____Não 
Justifique sua resposta. 
c) Em sua opinião, uma mudança no estilo de vida das pessoas diminuiria o 
índice de parasitismo intestinal nos meninos? 
_____Sem 
 
_____Não 
- Justifique sua resposta. 
 


