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RESUMO 

 

Enteroparasitoses continuam a ser um importante problema de saúde pública em muitas áreas 

ao redor do mundo, bem como no Brasil. A intervenção foi realizada com o objetivo de 

diminuir  a ocorrência de parasitas intestinais  em  população infantil do município, Morro 

Cabeça no Tempo, assim como combater as parasitoses intestinais em indivíduos, construir 

um plano de intervenção a fim de combater as parasitoses intestinais e identificar quais dos 

parasitas tem maior incidência em nossa área de estudo. A Parasitose Intestinal tem uma alta 

prevalência em nossa unidade básica da saúde e no município. Sua importância atinge níveis 

mundiais. Entre os helmintos, os mais frequentes foram os ancilostomídeos. Com 

relação aos protozoários, destacaram-se ordem de frequência a Entamoeba coli, Entamoeba 

histolytica/Entamoeba díspar e Endolimax nana. Apesar de haver saneamento básico na 

população estudada, foi   possível observar a presença de parasitoses intestinais, que está 

relacionada à deficiência de higienização e orientação por parte dos indivíduos. A ocorrência 

de bi parasitismo foi verificada em muitas crianças da comunidade. Conclui-se que a 

redução dos índices de parasitoses intestinais somente será alcançada com a melhoria das 

condições de saneamento básico e da qualidade de vida da população. 
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ABSTRACT 

 

Enteroparasitoses continue to be an important public health problem in many areas around the 

world, as well as in Brazil. The intervention was carried out with the objective of reducing the 

occurrence of intestinal parasites in a child population in the municipality, Morro Cabeça No 

Tempo, as well as fighting intestinal parasites in individuals, building an intervention plan in 

order to combat intestinal parasites and identifying which of the parasites have a higher 

incidence in our study area. Intestinal Parasitosis has a high prevalence in our basic health 

unit and in the municipality. Its importance reaches worldwide levels. Among helminths, 

hookworms were the most frequent. Regarding the protozoa, the order of frequency was 

Entamoeba coli, Entamoeba histolytica / Entamoeba disparate and Endolimax nana. Although 

there is basic sanitation in the studied population, it was possible to observe the presence of 

intestinal parasites, which is related to the lack of hygiene and guidance on the part of the 

individuals. The occurrence of bi parasitism has been verified in many children in the 

community. It is concluded that the reduction of intestinal parasites rates will only be 

achieved with the improvement of basic sanitation conditions and the quality of life of the 

population. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é uma construção de TCC realizada no curso de especialização 

em Saúde da Família e Comunidade oferecida pela Universidade Federal de Piauí do SUS.  

Existe um sério problema médico social que afeta o mundo inteiro e repercute 

negativamente em o estado nutricional e o estado intelectual primordialmente nas crianças. 

Trata-se do parasitismo intestinal. O estudo das parasitoses é muito importante, desde o ponto 

de vista histórico quanto da biologia das populações humanas de nosso continente.  

Parasitismo é a relação que se estabelece entre duas espécies, seja animal ou vegetal. 

Nesta relação, se distinguem dois fatores biológicos: o parasita e o hospedeiro. O primeiro 

vive por meio das custas do segundo, ao qual se denomina hospedeiro. (Pérez, et al 2016). 
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A motivação para esse estudo surgiu a partir da observação sobre a alta incidência 

de Enteropatias Parasitárias na região. 

As enteroparasitoses representam um dos grandes problemas da saúde pública e 

afetam mais de 30% da população mundial. Nos países subdesenvolvidos, atingem índices 

de até 90%, ocorrendo um aumento significativo da frequência à medida que diminui o nível 

socioeconômico (ALVES et al., 2015). 

Em todo o mundo, a cada ano ocorrem cerca de 65.000 óbitos decorrentes da 

Ancilostomose e 60.000 estão associados à ascaridíase. (MÁRQUEZ et al., 2017). 

Sobre prevalência de infecções causadas por protozoários no Espírito Santo destaca-

se a Giárdia lamblia que atinge 22,73% dos indivíduos estudados e Entamoeba histolytica 

acometendo 15,91%, sendo que estes parasitas são os principais causadores dos casos de poli 

parasitismo, representando 6,82%. (CASTRO  AZ et al., 2016).  

No Brasil, este problema agrava-se por causa das precárias condições de 

saneamento básico, do baixo nível socioeconômico, da falta de orientação sanitária e de 

programas de educação para a saúde. (BASSO et al., 2015) outros estudos realizados com 

alunos provenientes de escolas públicas do  Brasil  apontam  a  prevalência  de  parasitoses  

em  Natal  (RN,  Brasil)  de 76,0%, em Salvador (BA, Brasil) de 66,1% e em alunos de 

Seropédica (RJ, Brasil) de 33,88%.( CARRILLO et a., 2017) 

Estimativas referentes à frequência de enteroparasitoses na infância relatam 

prevalências variando de 10,7% a 89%, conforme a região e o período estudados. (CASTRO 

et al., 2016).  Apesar de ter sido observado um declínio de até 30% na prevalência de 

enteroparasitoses em escolares nas últimas décadas, (CHAVES et al., 2017). Estudos 

realizados em cidades do Nordeste brasileiro revelam elevada prevalência de infecções 

parasitárias, com 66,1% em Salvador - BA, 84,9% em Natal-RN e de 96% em Paracatu – 

SE (FERREIRA et al., 2016) 

Estudos sobre a frequência relativa de helmintos e protozoários demonstram que os 

parasitas intestinais de maior ocorrência são: Ascaris Lumbricoides, Trichuris Trichiura, 

Ancilostomídeos e Giárdias Duodenais. (FERREIRA et al., 2016).  

O município brasileiro de Morro Cabeça No Tempo pertencente ao Estado do Piauí 

fica localizado na região sul do Estado a 870 km da capital Teresina e seus limites geográficos 

são: ao norte com município de Curimatá-PI, ao sul com município de Avelino Lopes-PI, ao 

leste com Bom Jesus-PI e ao oeste com o município de Pilão Arcado-BA. Foi fundado em 26 

de janeiro de 1994. Tem uma área de extensão de 2,210,922 km², com uma população de 

4.532 habitantes (2019), sendo 1.876 cadastrados no SUS, com uma densidade populacional 
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de 1,92 km² habitantes por, sendo o atual prefeito o Sr. ANTÔNIO CARLOS BATISTA DE 

FIGUEREDO. A cidade apresenta um clima seco e ventilado que favorece o aparecimento de 

doenças respiratórias. 

A UBS fica situada na “cidade nova” do município e conta com 02 (dois) médicos, 02 

(dois) dentista, 01 (uma) psicóloga, 01 (uma) nutricionista, Assistente  social, 02 (dois 

enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e três auxiliares sanitárias, além de 15 (quinze) 

agentes de saúde. Consta com 6 micro áreas, 4 delas com posto de saúde e os outros são locais 

adaptados na Zona Rural do município. O acolhimento dos pacientes é realizado inicialmente 

pela recepcionista e depois uma técnica de enfermagem que verifica a pressão arterial e 

posteriormente os encaminha para consulta com médico ou enfermeiro(a), dependendo da 

necessidade e/ou prioridade apresentada. 

A UBS conta com dois consultórios médicos, consulta de enfermagem, sala de 

observação do paciente, cozinha, sala do dentista, sala de reunião, sala de urgência e recepção. 

O funcionamento da Unidade Básica de Saúde ocorre de segunda a sexta-feira. 

Agendando consultas programadas para os casos de hipertensão (HTA) e Diabéticos nas 

segundas-feiras e se realiza também a puericultura. As gestantes são assistidas na realização 

do pré-natal. São realizadas também visitas domiciliares junto com o enfermeiro e os agentes 

comunitários de saúde, e as reuniões ocorrem na sexta-feira. 

Existe ainda consultas por demanda livre e atendimento programado no interior do 

município. Em nossa área temos 3 escolas públicas e uma creche. O bairro possui várias 

igrejas, de variados credos religiosos. A população envolve 4.542 habitantes, com 2.051 

homens e 2.532 mulheres. com 60%, das famílias são cadastradas no SUS com um total de 

2.726 visitas mensais. 

As condições de moradias no geral são precárias, com 808 casas de tijolo/adobo, 104 

de madeira, 56 de material aproveitado e 64 de outros materiais. O abastecimento de água não 

é adequado, sendo realizado por redes públicas para a grande maioria da população. Contudo, 

o consumo da água não é apropriado para consumo humano (água não potável), pois 60,76% 

disseram consumir água não tratada. O saneamento básico é só para 79% da população. 

A situação socioeconômica das famílias é insuficiente, tendo como consequências 

muitas pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, uma vez que a renda predominante 

na cidade é da Prefeitura e de Programas Sociais. 

A população da região não apresenta uma dieta saudável, por serem centrados no 

consumo excessivo de carboidratos, gorduras, doces e enlatados. O consumo de verduras, 
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frutas e legumes ocorre, mas não constitui preocupação principal das pessoas. Não tem os 

princípios de higiene pessoal e de cuidados na preparação dos alimentos. 

Após a realização do diagnóstico situacional foi possível identificar os principais 

problemas em na área: alta prevalência de cólicas abdominais, vômitos, diarreias, crianças 

com transtornos ponderais, além das dificuldades no consumo de água tratada. Diante de um 

cenário de muitas necessidades, percebemos que o problema de maior relevância em nosso 

meio envolve as enteroparasitoses, motivo pelo qual constituiu enfoque deste projeto de 

intervenção. 

Este trabalho foi um projeto de intervenção com o objetivo reduzir a incidência e 

prevalência de verminoses em Crianças na USB-2 no Município de Morro Cabeça no Tempo-

PI. 

O estudo foi realizado no ano 2019 na ESF da equipe na população de abrangência 

com uma mostra de toda a população da área. 

As doenças provocadas por vermes também são uma preocupação no Brasil. A 

contaminação tem muito a ver com a falta de condições sanitárias adequadas. Mas também 

com a desinformação. 

Parasitoses ou verminoses são as doenças mais comuns do mundo, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Os casos são mais frequentes onde falta saneamento 

básico, inclusive nas grandes cidades. 

Os parasitas podem estar na água contaminada, nas verduras mal lavadas, nos 

alimentos crus, até nos bichos de estimação. No Brasil, elas afetam 36% da população. Isso é 

mais do que uma em cada três pessoas. E, entre as crianças, mais da metade (55%). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para os levantamentos foram utilizados os seguintes descritores: crianças, verminose, 

fatores de risco, prevenção. Em seguida foram selecionados os artigos que mais retratem a 

realidade de nossa área de abrangência. Foram realizadas a análise e as discussões dos artigos, 

após este momento foram discutidas as principais dificuldades encontradas e foram 

elaboradas as estratégias para sua solução. 

Foi feito um projeto de intervenção educativa com formação visando a diminuição das 

incidências e prevalência de verminoses nas crianças na área do UBS-2 no município Morro 
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Cabeça no Tempo-PI. A intervenção ocorreu na Unidade Básica De Saúde (UBS) município 

supra citado. 

As ações foram iniciadas com uma atividade para pais e familiares responsáveis pelas 

crianças, com o objetivo de sensibilizar sobre a importância das relações afetivas, dos hábitos 

de higiene pessoal e ambiental nos mais diversos contextos do cotidiano e no 

desenvolvimento do ser humano em especial na infância, para um crescimento saudável livre 

de verminoses intestinal. 

Para tanto foi realizada uma dinâmica que buscou estimular a discussão sobre os 

sentimentos, e como cada participante vivencia-os, permitindo uma melhor reflexão acerca 

das experiências vividas. 

As ações de caráter clínico estiveram relacionadas ao acompanhamento do peso e 

estatura, desenvolvimento, consulta de enfermagem à criança e atualização do cartão de 

vacinação, consulta medica a crianças com alteração dos padrões normais ou doenças. O 

desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

 

 

3. RESULTADOSS E DISCUSSÃO 

 

Conforme Cardoso (2010) o Planejamento Estratégico Situacional desenvolvido pelo 

Prof. Carlos Matus, onde o mesmo descreve que “planejar é preparar-se para a ação”. Todo 

método de planejamento apresenta etapas como uma sequência lógica de ações ou atividades 

a serem desenvolvidas. E esses passos devem ser seguidos de forma cronológica para que não 

prejudique o resultado final de cada problema diagnosticado em um território e para cada 

problema encontrado, deve ser proposto apenas um projeto de intervenção, sendo necessário 

avaliar a viabilidade do mesmo (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 2010). Para isto, deve ser 

realizado e discutido o diagnóstico situacional da área de abrangência, com posterior 

construção do plano de ação, seguindo passo a passo conforme descrito abaixo. 

A intervenção envolveu os indivíduos assistidos pela equipe 2 do Programa de Saúde 

da Família, localizado no Município de Morro Cabeça No Tempo. 

A partir do analises dos dados levantados do diagnóstico situacional, a proposta que é 

o objetivo principal deste trabalho, seguiu os passos para a intervenção segundo a proposta do 

planejamento estratégico situacional (PES), para que processualmente os problemas fossem 

vistos em sua totalidade e na sua visão realística, conforme propõem Campos; Farias; Santos 
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(2010). Os passos que estes autores propõem e que aqui foram seguidos nove que 

apresentamos a abaixo: 

1. Primeiro passo: definição dos problemas 

2. Segundo passo: priorização dos problemas 

3. Terceiro passo: descrição do problema selecionado 

4. Quarto passo: explicação do problema 

5. Quinto passo: seleção dos nós críticos 

6. Sexto passo: desenho de operações para os “nós críticos” do problema 

7. Sétimo passo: identificação dos recursos críticos 

8. Oitavo passo: análise de viabilidade do plano 

9. Nono passo: plano operativo e resultados. 

Para a realização do trabalho foi feita revisão bibliográfica com temas de saúde e 

crianças em suas diversas vertentes, principalmente as literaturas sobre parasitismo intestinal 

as revistas de publicação foram muito variados, na área das ciências comportamentais, na área 

da saúde, sendo 5 destes específicos da área de pediatria e a literatura proporciono a 

atualização nos temas das palestras oferecidas aos pais e familiares das crianças da população 

alvo da intervenção. As consultas para o acompanhamento das crianças devem ser tratadas 

como um momento importante para a coleta de dados clínica e social e à orientação da mãe 

sobre os cuidados básicos indispensáveis à saúde de seu filho. Um índice antropométrico 

passa a ser um indicador das condições do crescimento e deve-se registrar o peso no Cartão da 

Criança que fica em posse da mãe ou responsável e também no Prontuário porque o 

parasitismo em muitas ações está relacionado com a desnutrição e/ou baixo peso. (Ferreira 

2016). Em relação ao processo, do desenvolvimento, foi destacado o vínculo e a interação dos 

pais com a criança. O principal fator de risco apontado, foi a dinâmica familiar. Em seguida, 

pode-se considerar a interação com os pais, o ambiente social imediato e o estímulo dado à 

criança para a formação dos hábitos higiênicos. Observou-se também que o acompanhamento 

de profissionais especializados por meio de orientações sobre o desenvolvimento da criança 

tende a reduzir o efeito dos fatores de risco. (Escobar-Pardo ML 2012). O presente estudo 

teve como objetivo prevenir e/ou diminuir as parasitoses intestinais nas crianças do município 

do Morro Cabeça No Tempo mediante a educação dos pais e familiares. Os resultados 

mostraram que traçar o perfil dessas crianças é importante devido a características se 

diferenciarem de acordo com o local, cultura e outros fatores que determinam a ocorrência da 

doença. 
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Como todo projeto de intervenção este foi monitorado pela equipe de saúde para 

acompanhar a melhoria e as mudanças proporcionadas após o início das condutas sugeridas 

no plano de ação e foi avaliado de forma qualitativa, a partir das observações durante as 

visitas dos agentes de saúde sobre os hábitos de higiene e saneamento básico bem como por 

meio da verificação da diminuição ou não dos sintomas. 

A ocorrência de parasitoses é extremamente frequente, sobretudo em países em 

desenvolvimento (MARQUES et al, 2005), uma vez que geralmente se situam em regiões 

quentes – intertropicais, e geralmente carecem em infraestrutura e de um bom planejamento 

no âmbito da saúde pública, o que favorece a ocorrência do parasitismo (CASTRO et al, 

2004). Os parasitos intestinais estão entre os patógenos mais frequentemente encontrados em 

seres humanos (FERREIRA et al, 2000) e informações sobre a prevalência de tais em 

determinadas populações são escassas ou até mesmo inexistentes (CARVALHO et al, 2002). 

As parasitoses intestinais continuam representando um significativo problema médico 

sanitário, tendo em vista o grande número de pessoas acometidas e as variadas alterações 

orgânicas que podem vir a ocasionar, tanto por ação espoliativa, quanto pela possibilidade de 

prejudicar a absorção intestinal e ocasionar quadros clínicos abdominais agudos (LUDWIG et 

al, 1999) ou mesmo quadros graves, que podem ocorrer em indivíduos imunocomprometidos, 

ou subnutridos, por exemplo.  

De acordo com SILVA; SANTOS, (2001) diversos autores brasileiros têm inferido que 

as grandes pesquisas corpo parasitológicas foram realizadas até a década de 70 e atualmente a 

ciência conta apenas com trabalhos isolados, que devido à diversidade geográfica, social, 

econômica e cultural do país, nem sempre podem ser comparados e assim muitas das vezes 

por não haverem dados confiáveis, os problemas não são apontados e consequentemente não 

resolvidos em diversas localidades.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os altos índices de verminoses na área de abrangência da UBS número 

2 da cidade de Morro Cabeça no Tempo-PI o presente plano de intervenção visa a redução dos 

mesmos assim como a melhora da qualidade de vida da população observada.  

Para se alcançar os resultados esperados se fizeram-se necessárias a elaboração e 

implantação de estratégias capazes de orientar e conscientizar a população sobre os riscos que 

estão expostos para que possamos diminuir da prevalência das parasitoses. Ações educativas 
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devem ser implantadas nas comunidades, como a visita dos agentes comunitários de saúde 

(ACS) nas residências das pessoas com o objetivo de orientar a população sobre o que fazer 

para evitar a contaminação de agentes parasitológicos, bem como aprimorar o atendimento 

nas unidades de saúde para que a pessoa infectada seja tratada e orientada adequadamente e 

dessa forma evitar que demais pessoas sejam contaminadas. 

Com a realização deste estudo podemos chegar à conclusão que as famílias da área de 

realização deste trabalho têm o costume de consumir água sem ferver ou filtrar, frutas sem 

lavar, baixo nível de higiene pessoal e sanitária e pouco conhecimento sobre a transmissão das 

doenças parasitárias. A Parasitose Intestinal tem uma alta prevalência em nossa unidade básica 

da saúde e no município. 

Entre os helmintos, os mais frequentes foram os ancilostomídeos. Com relação aos 

protozoários, destacaram-se Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/Entamoeba díspar e 

Endolimax nana na ordem de frequência, respectivamente. 

O nível de conhecimento inicial sobre as verminoses era baixo, a intervenção 

educativa, modificou significativamente em quase todos os participantes. 

Portanto, fazem-se necessárias a promoção de atividades de saúde para incentivar a 

boas normativas sanitárias. 

A ausência de saneamento básico associado a fatores socioeconômicos e hábitos 

higiênicos ineficazes é responsável pela alta incidência de parasitos intestinais em muitas 

localidades do Brasil. A implantação de políticas públicas resolutivas. 
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