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RESUMO 

 

As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, as quais estão 

associadas a fatores sociais, econômicos, ambientais e culturais que proporcionam condições 

favoráveis à disseminação. Desta forma, objetiva-se implantar uma intervenção para o controle 

de parasitoses intestinais em usuários de uma unidade básica de saúde do município de João 

Costa-PI. Trata-se de um projeto de intervenção que será realizado com a colaboração da equipe 

multiprofissional da atenção básica e da equipe do núcleo de apoio a saúde da família (NASF) 

que será voltado à comunidade de todas as idades de responsabilidade desta equipe. Tendo 

como metas: realizar orientações, por meio das consultas médicas e de enfermagem, sobre as 

doenças parasitárias a 80% da população; ações educativas com a participação de pelo menos 

80% da comunidade; 100% dos pacientes que foram atendidos nas consultas médicas e de 

enfermagem serão avaliados em relação às parasitoses intestinais e receberão o tratamento 

recomendado, caso seja necessário. Portanto, ações no seguimento da prevenção e da promoção 

da saúde são úteis à comunidade, pois são a forma mais oportuna em gerar mudanças e 

conscientização da mesma a respeito da gravidade das doenças parasitárias intestinais, 

principalmente em crianças, pois compromete seu crescimento e desenvolvimento. Desta 

forma, espera-se que essas mudanças sejam observadas por meio da diminuição do número de 

casos destas doenças na comunidade de responsabilidade da UBS Boa Esperança Mãe 

Andrelina.  

 

DESCRITORES: Parasitoses Intestinais. Tratamento. Promoção da Saúde. 

 

ABSTRACT 

 

Intestinal parasitosis is a serious public health problem, which is associated with social, 

economic, environmental and cultural factors that provide favorable conditions for 

dissemination. Thus, the objective is to implement an intervention for the control of intestinal 

parasites in users of a basic health unit in the city of João Costa-PI. It is an intervention project 

that will be carried out with the collaboration of the multiprofessional primary care team and 

the family health support team (NASF), which will be aimed at the community of all ages under 
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the responsibility of this team. Having as goals: provide guidance, through medical and nursing 

consultations, on parasitic diseases to 80% of the population; educational actions with the 

participation of at least 80% of the community; 100% of patients who were seen at medical and 

nursing appointments will be evaluated for intestinal parasitic infections and will receive the 

recommended treatment, if necessary. Therefore, actions in the follow-up of prevention and 

health promotion are useful to the community, as it is the most opportune way to generate 

changes and awareness of the same regarding the severity of intestinal parasitic diseases, 

especially in children, as it compromises their growth and development. Thus, it is expected 

that these changes are observed by reducing the number of cases of these diseases in the 

community under the responsibility of UBS Boa Esperança Mãe Andrelina. 

 

DESCRIPTORS: Intestinal parasites. Treatment. Health promotion. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, 

especialmente nos países em desenvolvimento, constituindo-se como uma das principais causas 

de morte a nível mundial, gerando cerca de dois a três milhões de óbitos por ano (LEE et al., 

2016). São classificadas como doenças negligenciadas por apresentarem baixos investimentos 

no seu controle, na pesquisa e produção de medicamentos, fazendo com que haja uma elevada 

prevalência na população, principalmente naquela que vive em condições de pobreza 

(ANTUNES et al., 2019). 

Neste seguimento, essas parasitoses estão associadas a fatores sociais, econômicos, 

ambientais e culturais que proporcionam condições favoráveis à disseminação (NICHOLES, 

2016). Fatores de riscos para sua ocorrência podem estar relacionados a áreas que ainda 

carecem de infraestrutura, sendo expostos constantemente às formas infectantes, seja através 

de alimentos contaminados, contato direto com o solo, capacidade de evolução das larvas e 

ovos de helmintos, e de cistos de protozoários, higiene pessoal e coletiva (BOSQUI et al., 

2017). 

No Brasil, a situação não é diferente, pois apresentam-se bastante disseminadas e com 

alta prevalência, especialmente em decorrência das más condições de vida (BRASIL, 2017). 

As parasitoses intestinais são causadas por helmintos e protozoários que se manifestam no 

organismo dos seres vivos, provocando uma série de efeitos nocivos à saúde do infectado 

(SILVA; DIAS, 2017).  

A preocupação com tais parasitas ocorre devido a uma série de patologias que estes 

podem causar como: ascaridíase, giardíase, teníase, amebíase, dentre outras, e ainda devido aos 



3 
 

transtornos que podem provocar no portador, como: má absorção, anemia, menor capacidade 

de trabalho (CAVAGNALI et al., 2015). 

Destaca-se ainda que em crianças, sobretudo aquelas das classes sociais menos 

favorecidas, a ocorrência desses parasitos está geralmente associada a sintomas como diarreia 

crônica e desnutrição que, a um longo prazo, podem provocar déficit de crescimento e também 

comprometer o desenvolvimento cognitivo (ANDRADE et al., 2016). 

É importante mencionar ainda que essas doenças muitas vezes cursam de forma 

silenciosa, o que pode dificultar seu diagnóstico, tratamento adequado e profilaxia. No entanto, 

sintomas como diarreia, desnutrição, anorexia, fraqueza e dor abdominal são algumas das 

consequências dessas doenças (ANDRADE et al., 2016). 

Apesar da sintomatologia diversificada e de suas consequências, as patologias causadas 

por parasitas intestinais apresentam tratamento resolutivo, onde a atenção primária de saúde 

(APS), por meio dos serviços oferecidos pelas equipes de saúde da família (ESF) são 

fundamentais nesse processo, pois exercem a prática de ações preventivas e educativas em todos 

os contextos sociais, no que diz respeito ao manuseio, preparo, forma de armazenamento de 

alimentos e água a serem utilizados, além de orientações acerca desses danos à saúde da 

população, diminuindo assim o risco de reinfecção (LIMA et al., 2020). 

Desta forma, é notório que as doenças parasitárias intestinais constituem um indicativo 

de subdesenvolvimento. Embora a importância de estimar os efeitos sociais e econômicos 

dessas doenças seja frequentemente enfatizada na literatura, ainda se observa números elevados 

de sua ocorrência, situação essa semelhante no município em que trabalho. 

O município em que será realizado a intervenção será João Costa-PI que possui 2.960 

habitantes, sendo que 73,3% desse total são residentes da zona rural. A economia é centrada 

basicamente nos setores primário e terciário, mais especificamente nas atividades de agricultura 

e prestação de serviços. 

A rede de saúde deste município é constituída por um Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF), um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), duas Unidades 

básicas de saúde (UBS) com duas equipes de saúde da família. Seu hospital de referência fica 

na cidade de São João do Piauí, assim como a maternidade e o SAMU.  

 A UBS em que será realizada a intervenção chama-se Boa Esperança Mãe Andrelina 

(sede) e é responsável por 3.768 usuários, 338 famílias, sendo 1.179 domicílios. Seus 

atendimentos concentram-se nessa UBS e também em uma localidade chamada de Cambraia, 

cujo nome é Tia Rita. A estrutura física da sede é constituída por três consultórios (médico, 

odontológico e de enfermagem), uma sala de reunião, uma sala de vacina, uma sala de 
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procedimentos, uma farmácia, uma recepção e seis banheiros. Já a unidade Tia Rita possui três 

consultórios (médico, odontológico e de enfermagem), uma sala de reunião, uma sala de vacina, 

uma sala de procedimentos, uma recepção e cinco banheiros. 

A equipe é constituída por sete Agentes Comunitários de Saúde (ACS); um Auxiliar de 

Saúde Bucal, uma Cirurgião Dentista; três enfermeiras; um médico, quatro técnicos de 

enfermagem; dois profissionais que trabalham no administrativo e uma profissional na 

recepção. Essa UBS conta também com uma equipe do NASF, constituída por um 

fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, uma nutricionista, uma assistente social e uma psicóloga.  

Um dos problemas mais evidentes e que despertou o interesse para realizar uma 

intervenção foi a grande quantidade de casos de pessoas com doenças parasitárias intestinais, 

sendo eles adultos e crianças, de todas as faixas etárias. Mensalmente são atendidas mais de 30 

pessoas com sintomatologias relacionadas. Considerando-se a elevada prevalência de 

parasitoses no município de João Costa-PI, faz-se necessário o planejamento de ações 

estratégicas que busquem prevenir a ocorrência dessa problemática na comunidade.  

 Portanto, o objetivo geral deste trabalho é implantar uma intervenção para o controle de 

parasitoses intestinais em usuários de uma unidade básica de saúde do município de João Costa-

PI e como objetivos específicos pretende-se: conscientizar a população sobre o uso de alimentos 

bem higienizados e consumo de água tratada; orientar a comunidade sobre as formas de 

prevenção e tratamento das parasitoses intestinais; melhorar a interação entre a ocorrência das 

parasitoses intestinais referidas pela comunidade e a prescrição de medicações; instituir 

tratamentos adequados para as parasitoses intestinais devidamente diagnosticadas.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

• Manifestações Clínicas das parasitoses intestinais  

 

No Brasil as pessoas são recorrentemente infectadas por parasitoses intestinais 

denominadas de protozoários (do latim proto "primeiro" e zoon "animal") ou helmintos que são 

microrganismos eucarióticos unicelulares e heterotróficos que se alimentam de seres vivos 

(VIEIRA; BENETTON, 2016). Estes microrganismos segundo Sousa et al., (2019) 

representam riscos para a saúde pública e ocorrem com maior frequência em países 

considerados em desenvolvimento. 

Para Andrade et al (2017) o Brasil se encontra numa parte do globo onde há prevalência 

desses episódios endêmicos por ser um país de clima tropical que beneficia a disseminação 
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parasitária proporcionando condições ideais para que os parasitas completem seus ciclos de 

vidas e se perpetuem no ambiente, contaminando novos hospedeiros. 

As manifestações clínicas decorrentes de infecções causadas por helmintos e 

enteroprotozoários são, na maioria das vezes, assintomáticas. Quando apresentam alguma 

sintomatologia esta é, geralmente, discreta e inespecífica. Assim, independentemente da 

presença ou não de evidências clínicas, devem ser sempre consideradas em diversas situações. 

Considerando que as infecções parasitárias podem apresentar consequências graves e até fatais, 

essas patologias devem ser sistematicamente investigadas em pessoas desnutridas, em 

imunodeficientes e em gestantes (NEVES et al., 2015).  

Quando a infecção parasitária apresenta sintomas, as evidências mais comuns 

associadas ao acometimento gastrointestinal são dores abdominais de intensidade variável, 

náuseas, inapetência, distensão e diarreia ou constipação. As evidências, quando presentes, não 

permitem presumir os agentes etiológicos, que não raramente estão associados, por isso, as 

parasitoses intestinais devem ser alvo conjunto de investigação diagnóstica ou terapêutica 

(CUNHA; AMICHI, 2014). 

As   parasitoses   intestinais   são   infecções   que   podem   provocar alterações no 

estado físico, psicossomático e social, com prevalência maior entre as crianças, devido as suas 

condições de higiene precárias, seu estado de desnutrição e por frequentarem creches, escolas, 

praças, lugares fechados e com bastantes aglomerações, o que torna mais fácil a contaminação 

pelos parasitos (BARBOSA; SOUZA; THOMÉ, 2015). 

A gravidade das infecções helmínticas correlaciona-se em geral com a carga parasitária, 

embora existam exceções, quando um único Ascaris migrando e obstruindo o duto pancreático. 

A carga parasitária depende do grau de exposição ambiental, de fatores do parasita e das 

respostas imunes do hospedeiro determinadas geneticamente. Se uma pessoa desloca-se de uma 

área endêmica, o número de vermes adultos diminui com o passar do tempo. Embora alguns 

parasitas (p. ex., Clonorchis sinensis) possam sobreviver por décadas, muitas espécies possuem 

períodos de vida de somente poucos anos (NEVES et al., 2015). 

 

• Diagnóstico  

 

As parasitoses intestinas são diagnosticadas pelo exame parasitológico de fezes (EPF), 

por meio da pesquisa das diferentes formas parasitárias que são eliminadas nas fezes. Para a 

identificação dessas formas existem métodos que são mais gerais e há outros que são mais 

específicos, portanto, indicados para um parasito em particular (MENEZES et al., 2016). 
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Entre os métodos mais utilizados, destaca-se o de Hoffman, Pons e Janer, o HPJ 

(Hoffman et al. 1934), também conhecido como método de Lutz, ou de sedimentação 

espontânea. É uma técnica qualitativa cujo processo permite encontrar ovos e larvas de 

helmintos e cistos, oocistos e trofozoítos de protozoários (NEVES et al., 2015). 

O método de Kato-Katz é muito empregado na identificação dos helmintos intestinais. 

É um método quantitativo, que permite a contagem de ovos de helmintos nas fezes, e por isso 

é possível avaliar a intensidade do parasitismo. No caso de alguns geo-helmintos e do S. 

mansoni a quantidade de ovos nas fezes tem uma correlação positiva com a quantidade de 

vermes adultos albergados pelo paciente. A carga de vermes é indicada como ovos por grama 

de fezes (OPG) (MENEZES et al., 2016).  

Detecção de rotina exige o exame das amostras de fezes, preferencialmente 3 amostras 

coletadas em dias alternados ou em 3 dias consecutivos, porque a eliminação dos 

microganismos pode variar. A sensibilidade dos exames de fezes para ovos e parasitos é tão 

baixa que, quando a suspeita clínica for forte, deve-se considerar o tratamento empírico (SILVA 

et al., 2014). 

Ensaios sensíveis e específicos estão agora disponíveis para detectar nas fezes antígenos 

de G. intestinalis, Cryptosporidium spp. e Entamoeba histolytica. Embora caros, os exames 

moleculares para G. intestinalis, Cryptosporidium spp, E. histolytica e Cyclospora fazem parte 

do rastreamento por PCR de bactérias patogênicas, vírus e parasitos entéricos nas amostras de 

fezes (TEXEIRA et al., 2020). 

Desse modo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a carga parasitária para 

classificar os indivíduos em categorias de infecção, conforme o número de ovos encontrados 

por grama de fezes durante o exame: leve (1 a 99 OPG), moderada (100 a 399 OPG) e grave (≥ 

400 OPG). As comunidades são classificadas, considerando a prevalência e a intensidade da 

infecção, em três categorias de transmissão: categoria I alta (> 15); categoria II média (5 a 15); 

e categoria III baixa (< 5) (WHO 2017). 

Outros métodos utilizados para o diagnósticos de parasitoses intestinais são: método de 

Willis (pesquisa de ovos leves de ancilostomídeos, oxiúros e Trichura trichiuris); método da 

centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (Faust) ou da centrífugo-sedimentação em formol-éter 

(pesquisa de cistos de protozoários em fezes formadas e de ovos leves de helmintos); método 

de Baerman-Morais ou de Rugai (pesquisa de estrongilóides); tamização das fezes (diagnóstico 

de teníase); swab anal (oxiuríase); biópsia de válvula retal (esquistossomose); biópsia duodenal 

e análise direta e após coloração pela hematoxilina férrica das fezes, raspado retal ou do 

mucoduodenal (giardíase ou amebíase); intradermorreação e determinação de anticorpos 
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séricos (esquistossomose, amebíase e giardíase); pesquisa de oócistos de criptosporideo e de 

isospora (coloração pela safranina e azul de metileno) (NEVES et al., 2015). 

Infecções parasitárias devem ser consideradas no diagnóstico diferencial de síndromes 

clínicas apresentadas por moradores ou viajantes que se locomovem para áreas onde condições 

sanitárias e de higiene são precárias, ou onde doenças transmitidas por vetor são endêmicas. 

Por exemplo, febre, no viajante que retorna, pode sugerir possibilidade de malária (SILVA; 

CARVALHO; FIRMO, 2016).  

Experiências recentes indicam que pessoas que imigraram de regiões endêmicas para os 

países industrializados e que retornam aos países de origem para visitar amigos e parentes têm 

maior risco. Frequentemente não procuram ou não conseguem obter informações sobre 

prevenção de doenças antes da viagem, apresentando mais probabilidade de passarem por 

situações de alto risco do que turistas que ficam em instalações balneárias (TEXEIRA et al., 

2020). 

 

• Intervenções para o controle e tratamento das parasitoses intestinais  

 

Por causa dos prejuízos causados à saúde dos indivíduos, em especial, às crianças e aos 

adolescentes, que constituem a parcela da população mais afetada, algumas iniciativas como 

projetos educacionais, acompanhadas de diagnósticos e tratamento têm sido implementadas 

como forma de combate em diferentes regiões do Brasil. Do mesmo modo, vários programas 

de controle têm sido desenvolvidos em diferentes partes do mundo, tanto por organizações 

internacionais, quanto por órgãos locais (BRASIL, 2017). 

O preparo e a forma de consumo dos alimentos também são fatores que podem proteger 

ou propiciar a ocorrência das parasitoses intestinais, uma vez que a manipulação incorreta dos 

alimentos pode estar diretamente relacionada à contaminação, sendo que as hortaliças e carnes 

têm sido consideradas um importante meio de transmissão, principalmente se consumidas 

inadequadamente (COSTA, 2015).   

Nunes (2016) ressaltou que são necessários programas de educação sanitária para 

conscientizar a sociedade sobre as parasitoses intestinais. Tais programas devem ser 

ministrados nas escolas, em postos de saúde, nos media e em visitas de agentes de saúde nas 

comunidades da periferia onde há a falta de informações e condições adequadas para uma vida 

saudável. 
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A qualidade da água e baixas condições de saneamento e higiene foram relatadas no 

estudo de Seguí et al. (2018). Entretanto, os autores salientam que a prevalência das 

enteroparasitoses no local de estudo tem diminuído com o passar dos anos devido às melhorias 

nas fontes de água potável e instalações de saneamento, e às campanhas de tratamento em massa 

conduzidas no estado do Paraná nos últimos anos.  

Corroboram nesse sentido Lima Junior, Kaiser e Catisti (2017) ao afirmarem que as 

precárias condições de vida contribuem para uma alta suscetibilidade a doenças parasitárias. 

Entretanto, os autores sugerem que o tratamento dos indivíduos infectados, sem identificar e 

eliminar as fontes de infecção é simplesmente uma medida paliativa. 

Para a prevenção de parasitoses intestinais recomenda-se: amamentar exclusivamente 

até os seis meses de idade, e complementado até os dois anos de idade; higienizar de maneira 

adequada os utensílios utilizados na alimentação das crianças, proteger os utensílios de poeira 

e insetos; lavar bem as frutas e verduras, ingerir água clorada, filtrada ou fervida (não ingerir 

água e alimentos de fontes duvidosas); consumir carnes bem cozidas; manter domicílio sem 

insetos (moscas, baratas, pulgas); proteger os alimentos de poeira e insetos (CUNHA; AMICHI, 

2014). 

Ainda no seguimento da prevenção também se recomenda: não levar dedos ou objetos 

à boca; cuidar da higienização das unhas; lavar as mãos antes de manipular alimentos e após 

utilizar o banheiro; depositar as fezes humanas em locais adequados e não utilizá-las como 

adubo; usar calçado; pesquisar portadores assintomáticos entre familiares, pessoas que 

manipulam alimentos e trabalhadores de instituições como creches, asilos, presídios e escolas 

(COSTA, 2015). 

Sabe-se que alguns parasitas conseguem adentrar o organismo humano através da pele 

desprotegida. É o caso dos vermes que causam o amarelão (ancilostomose) e os comuns 

bichinhos de areia (larva migrans cutânea), cujas larvas, presentes no solo ou na areia 

contaminada por fezes humanas ou de animais, penetram ativamente na pele descoberta. Para 

evitar a contaminação, é importante a eliminação das fezes humanas e o uso de calçados ao 

andar na terra e na areia (NUNES, 2016). 

Um dos casos grave de parasitoses é a esquistossomose mansônica (barriga-d'água), cuja 

contaminação acontece em lagos ou pequenos cursos d'água infectados através de caramujos, 

que servem como hospedeiros intermediários. Apesar de mais comum no Nordeste, pequenos 

focos aparecem esporadicamente no Sudeste, causando pequenos surtos da doença. Para evitá-

las, basta não nadar em águas de rios e lagos onde não se tenha absoluta certeza da inexistência 

dos caramujos transmissores (NUNES, 2016).  
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A maioria dos animais domésticos é potencialmente capaz de transmitir algum tipo de 

doença infecciosa ou parasitária para o homem. Cães e gatos podem transmitir doenças de pele, 

como a escabiose (sarna), vários tipos de verminoses ou doenças fatais, como a raiva. Pássaros 

podem transmitir doenças infecciosas, como a psitacose. Até as pombas são disseminadoras de 

doenças graves, como a toxoplasmose, que podem causar vários tipos de malformações fetais 

graves, quando acometem as gestantes, sendo importante se possível, não manter animais 

necessariamente em casa e, quando os tiver, leve-os periodicamente ao veterinário para exame, 

prevenção e tratamento das doenças com risco de contaminação humana (MELO et al., 2015). 

As ações de promoção da saúde devem ser acionadas por meio de estratégias que 

envolvam a coletividade em geral e a família, que é a instituição responsável pela criança e 

detentora de um saber que não poderá ser descartado, mas aperfeiçoado e/ou adaptado ao saber 

científico dos profissionais (BRAGAGNALLO et al., 2019). 

As práticas de educação e saúde em uma proposta pautada pela construção 

compartilhada devem ser orientadas pela busca da interdisciplinaridade, da autonomia e da 

cidadania, de modo que privilegiem a interação comunicacional, onde sujeitos, detentores de 

saberes diferentes, apropriam-se destes, transformando-se e transformando-os (SILVA et al., 

2016). 

As atividades educativas podem funcionar como importantes ferramentas no controle 

das enteroparasitoses, em especial no compartilhar de saberes sobre as formas de prevenção e 

transmissão. Entretanto, essas atividades necessitam estar alinhadas às características culturais 

de cada grupo, como faixa etária, nível de escolaridade e adequadas à realidade local. Deve-se 

respeitar o conhecimento já adquirido, sendo importante o início dessas atividades desde a 

préescola, pois a população com maior risco de aquisição dessas infecções é o público infantil 

(AUSTRÍACO; TEIXEIRA, 2016). 

Desta forma, para o controle das parasitoses intestinais são indispensáveis investimentos 

em saneamento básico e educação. Contudo, ações mais efetivas para melhoria da qualidade de 

vida sejam implementadas, considera-se importante à execução de exames parasitológicos para 

o diagnóstico correto e terapia adequada destas doenças (SILVA et al., 2014). 

Desse modo, a assistência médica e a educação sanitária da população são condições 

indispensáveis para o controle das parasitoses. Controle e prevenção devem ser baseados na 

oferta de saneamento básico e na implementação de medidas de educação sanitária, pois as altas 

prevalências também estão associadas aos hábitos de higiene inapropriados e ao baixo nível 

socioeconômico e educacional da população (CROZARA et al., 2014).  



10 
 

Por meio do Plano Nacional de Vigilância e Controle das Enteroparasitoses, o Brasil 

traçou em seus objetivos a identificação dos principais fatores de risco associados às parasitoses 

intestinais, assim como o conhecimento sobre o comportamento epidemiológico das doenças 

quanto ao agente etiológico, pessoa, tempo e lugar, hospedeiro e meio ambiente (BRASIL, 

2012).  

Aliado ao plano, no ano de 2011, o Ministério da Saúde definiu um conjunto de doenças 

para ações estratégicas de enfrentamento e controle com a criação do Plano Integrado de Ações 

Estratégicas. Entretanto, as ações elencadas nos respectivos projetos privilegiam o tratamento 

populacional em massa e não estão interligadas às melhorias das condições de saneamento, 

mostrando fragilidade nas estratégias de controle e um abismo para eliminação desse problema 

de saúde pública no cenário brasileiro (BRASIL, 2012). 

O tratamento contra parasitoses intestinais é geralmente feito com fármacos. Porém, 

como não há medicamento único que seja eficaz para todas as enteroparasitoses, Introdução 20 

entre as alternativas recomendadas estão: a) albendazol, 400 mg em dose única (ou mebendazol, 

3x200 mg), em intervalos de quatro meses, objetivando o controle de ascaridíase, enterobíase 

e ancilostomíase; b) ivermectina, 200 µg/kg em dose única, via oral, contra estrongiloidíase; c) 

metronizadol, no tratamento contra giardíase, 250 mg três vezes ao dia (adulto) ou 25 mg/kg 

três vezes ao dia (criança), por sete a dez dias; e contra amebíase intestinal ou hepática, dose de 

400 mg, quatro vezes ao dia, durante sete a dez dias. 

O tratamento não é suficiente no combate às parasitoses intestinais. Por isso, vários 

trabalhos ressaltam a importância da melhoria das condições de saneamento básico e da 

educação em saúde, como parte imprescindível do processo de enfrentamento às 

enteroparasitoses (SILVA; CARVALHO; FIRMO, 2016).  

. 

3. PLANO OPERATIVO 

 

Este estudo tem a intenção de implantar uma intervenção para o controle de parasitoses 

intestinais em usuários da unidade básica de saúde Boa Esperança Mãe Andrelina do município 

de João Costa-PI. Desta maneira, pretende-se alcançar públicos de diferentes faixas etárias, no 

seguimento de ações preventivas, de promoção da saúde e tratamento dos casos de parasitoses 

intestinais. 

Para o seguimento deste projeto de intervenção as consultas médicas e de enfermagem 

serão realizadas de forma padronizada, pois todos os pacientes serão orientados em relação aos 
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sintomas de doenças parasitarias intestinais, sobre suas formas de prevenção e tratamento, pois 

as consultas são o momento mais oportuno para a promoção da saúde, em que as orientações 

servirão de auxilio as pacientes de como prevenir a ocorrência dessas doenças. 

Também nessas consultas será realizada a avalição clínica por meio do exame físico e 

da anamnese, assim como solicitação de exames complementares caso seja necessário 

prescrever o tratamento de forma coerente. 

Em continuidade a intervenção será realizada uma reunião com toda a equipe 

multiprofissional, inclusive do NASF, a fim de que se organize um cronograma de atividades 

educativas voltadas a prevenção das doenças parasitárias intestinais. Pretende-se nessa reunião 

que a cada 15 dias, no dia de atendimento de puericultura, os pais e responsáveis irão receber 

orientações relacionadas a prevenção dessas doenças. Esses grupos terão duração de 40 min e 

serão realizados antes das consultas pelo profissional do dia programado pelo cronograma. 

Também ficará estabelecida a data dos grupos educativos voltados aos outros públicos (idosos, 

gestantes e adultos).  

As crianças em idade pré-escolar e escolar da comunidade também serão alvo da 

intervenção, por meio da administração de antiparasitários nas escolas de forma rotineira (uma 

vez ao ano). O monitoramento desta ação será proporcionado com a criação de um cartão para 

o controle e avaliação do uso de antiparasitários em crianças em idade escolar e pré-escolar. 
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Quadro 1: Síntese das ações programadas 

SITUAÇÃO 

PROBLEM

A 

OBJETIV

OS 

METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEI

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade 

elevada de 

casos de 

pacientes 

com doenças 

parasitológic

as intestinais. 

Conscientiz

ar a 

população 

sobre o uso 

de 

alimentos 

bem 

higienizado

s e consumo 

de água 

tratada; 

Orientações por 

meio das 

consultas médicas 

e de enfermagem 

sobre as doenças 

parasitárias a 80% 

da população/ 3 

meses 

Durante as consultas os 

pacientes serão 

orientados em relação 

aos sintomas de 

doenças parasitarias 

intestinais, sobre suas 

formas de prevenção e 

tratamento. 

1-Médico 

2-Enfermeira 

Orientar a 

comunidade 

sobre as 

formas de 

prevenção e 

tratamento 

parasitoses 

intestinais; 

Ações educativos 

com a 

participação de 

pelo menos 80% 

da comunidade/ 6 

meses 

No dia de atendimento 

de puericultura serão 

realizados grupos 

educativos sobre como 

prevenir doenças 

parasitarias intestinais. 

Serão programados 

grupos educativos para 

a população adulta. 

Também serão 

realizadas ações nas 

escolas. 

1-Médico 

2-Enfermeira 

3- Equipe do 

NASF 

(nutricionista e 

psicóloga) 

Melhorar a 

interação 

entre a 

ocorrência 

das 

parasitoses 

intestinais 

referidos 

pela 

comunidade 

e a 

prescrição 

de 

medicações; 

100% dos 

pacientes que 

foram atendidos 

nas consultas 

médicas e de 

enfermagem serão 

avaliados em 

relação as 

parasitoses 

intestinais/ 3 

meses 

Realizar avalição 

clínica por meio do 

exame físico e da 

anamnese, assim como 

solicitação de exames 

complementares caso 

seja necessário 

prescrever o tratamento 

de forma coerente. 

1-Médico 

2-Enfermeira 

Instituir 

tratamentos 

adequados 

para as 

parasitoses 

intestinais 

devidament

e 

100% dos 

pacientes 

identificados com 

parasitoses 

intestinais 

receberão o 

tratamento 

recomendado/ 3 

meses 

Realizar avalição 

clínica por meio do 

exame físico e da 

anamnese, assim como 

solicitação de exames 

complementares caso 

seja necessário 

prescrever o tratamento 

de forma coerente. 

1-Médico 

2-Enfermeira 
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diagnostica

das. 

 

4. CONCLUSÃO          

 

Portanto, ações no seguimento da prevenção e da promoção da saúde são úteis à 

comunidade, pois é a forma mais oportuna em gerar mudanças e conscientização da mesma a 

respeito da gravidade das doenças parasitárias intestinais, principalmente em crianças, pois 

compromete seu crescimento e desenvolvimento. Desta forma, espera-se que essas mudanças 

sejam observadas por meio da diminuição do número de casos destas doenças na comunidade 

de responsabilidade da UBS Boa Esperança Mãe Andrelina. 
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