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RESUMO 
 
Estima-se que na América Latina e Caribe cerca de 46 milhões de crianças vivem em 
áreas de alto risco de infecção ou reinfecção com helmintos transmitidos pelo solo. 
Constituindo um grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento. 
Diante do elevado número de pessoas infectadas com enteroparasitas na ESF Vista 
Bela, correlacionando as falhas no saneamento básico, bem como no consumo de 
água potável e desconhecimento da população sobre as enteroparasitoses, 
tratamento e prevenção. O estudo visou promover educação em saúde a respeito das 
enteroparasitoses, da adesão ao tratamento, profilaxia e autocuidado à comunidade. 
O método do estudo de intervenção, quantitativo de cunho analítico-descritivo foi 
realizado na USF Vila Alegre. consistiu em uma campanha educacional dividia em 
dois momentos: primeiro, aplicação de um questionário e o segundo, momento teórico 
prático realizado em domicílio e apenas teórico desenvolvido na unidade de saúde. 
Foi utilizado panfleto explicativo e materiais usados na prática (água sanitária, colher, 
baldes, frutas, água e conta-gotas) explicou-se sobre tratamento da água, prevenção 
de parasitoses, e modo de tratá-la para evitar recidivas da doença. Foram 
entrevistados 26 pessoas, 18 mulheres e 8 homens com idade entre 19 e 63 anos. Os 
38,46% eram pardos, sintomáticos na época da entrevista, sem tratamento da água 
(76,92%), uso de medicina popular para tratamento (69,23%), tem conhecimento que 
a contaminação ocorre pela água (80,76%) e tratá-la é a melhor forma de prevenção 
(76,92%). Porém desconhecem qualquer tipo de tratamento (80,00%).  Portanto, 
ainda que haja pouca compreensão sobre promoção da saúde e prevenção das 
parasitoses, fazem-se necessárias atividades educativas para reduzir os índices das 
parasitoses intestinais. 
 
Palavras-chave: Parasitos; Educação em Saúde; Atenção Primária à Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 

 
It is estimated that in Latin America and the Caribbean about 46 million children live in 
areas at high risk of infection or reinfection with helminths transmitted by the soil. 
Constituting a serious public health problem in developing countries. In view of the high 
number of people infected with enteroparasites in the ESF Vista Bela, correlating the 
failures in basic sanitation, as well as in the consumption of drinking water and the 
population's lack of knowledge about enteroparasitosis, treatment and prevention. The 
study aimed to promote health education about enteroparasitosis, treatment 
adherence, prophylaxis and community self-care. The quantitative, analytical-
descriptive intervention study method was carried out at the USF Vila Alegre. it 
consisted of an educational campaign divided into two moments: first, application of a 
questionnaire and the second, theoretical and practical moment held at home and only 
theoretical developed in the health unit. Explanatory pamphlet and materials used in 
the practice (bleach, spoon, buckets, fruit, water and dropper) were used, explained 
about water treatment, prevention of parasites, and how to treat it to prevent 
recurrences of the disease. 26 people were interviewed, 18 women and 8 men aged 
between 19 and 63 years. The 38.46% were brown, symptomatic at the time of the 
interview, without water treatment (76.92%), use of folk medicine for treatment 
(69.23%), are aware that contamination occurs by water (80.76 %) and treating it is 
the best form of prevention (76.92%). However, they are unaware of any type of 
treatment (80.00%). Therefore, although there is little understanding of health 
promotion and prevention of parasites, educational activities are necessary to reduce 
the rates of intestinal parasites. 
 
Keywords: Parasites; Health education; Primary Health Care 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  O Município de Marapanim do Pará 

Marapanim é um município litorâneo brasileiro, localiza-se a 122km de Belém, 

capital do estado do Pará (PA), inserido na mesoregião do nordeste e microregião de 

Salgado. Esse município faz fronteira ao Norte o Oceano Atlântico, ao Leste os 

municípios de Magalhães Barata e Maracanã, ao Sul os municípios de São Francisco 

do Pará e Igarapé-Açu e a Oeste os municípios de Curuçá e Terra Alta. 

A área municipal se estende por 796 km². O acesso a partir de Belém é feito 

por rodovias PA-318, PA-404, PA-140 E PA-136. Possui as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 0° 42' 38'' Sul, Longitude: 47° 41' 52'' Oeste. E conta com 26.605 

habitantes no último censo demográfico. A densidade demográfica é de 33,4 

habitantes por km² no território do município (IBGE, 2010). 

A renda per capita do município baseia-se na indústria da pesca de mariscos, 

como mexilhão e caranguejo, bem como frutos do mar, como camarão e peixe. Além 

disso, existe pequena rentabilidade a partir do cultivo de açaí, muruci, bacuri e 

mandioca.  

Os principais problemas de saúde da comunidade identificados no 

planejamento situacional foram as parasitoses, as viroses, os problemas de saúde 

mental (transtorno de ansiedade, esquizofrenia e transtorno de humor), as doenças 

respiratórias, as comorbidades em idosos (hipertensão e diabetes) e a gravidez na 

adolescência.  

Número aproximado de domicílios e famílias do município: 2396; sendo 420 

representam a comunidade de Vista Alegre. São famílias que vivem da pesca e roçada 

nas áreas de estrada (BRASIL, 2014) 

Taxa de escolarização: Da população o total residente, 16.407 pessoas acima 

de 15 anos são alfabetizadas (61,66%) Índice de Desenvolvimento humano Municipal 

(IDHM): 0.609 (IBGE, 2010). Em Vista Alegre não há nenhuma creche ou pré-escola, 

limitando-se a duas escolas de ensino fundamental e médio. Ensino superior ocorre 

fora do município, normalmente em castanhal ou Belém. A maioria da população 

possui nível de formação incompleto, limitando-se ao ensino fundamental. 
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1.2  O Sistema Municipal de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde de Marapanim, localizada na Rua Diniz 

Botelho, bairro: bairro novo, CEP: 68.760-000. Possui um sistema de distribuição de 

medicamentos em associação com as unidades de saúde locais. Dessa maneira, 

concede a população medicamentos controlados (pacientes psiquiátricos), com pouca 

ou nenhuma cobertura aos pacientes do HiperDia (Programa de Hipertensão e 

Diabetes). Nesse contexto, entende-se que o acesso à população ocorre por 

indicação da unidade adstrita. 

O município de Marapanim apresenta nove (09) Estratégias Saúde da Família 

– ESF e possui um (01) Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF e (01) unidade 

hospitalar.  

Não há um laboratório local, sendo utilizado laboratório terceirizado onde se 

coletam amostras para a realização dos exames de patologia clínica. As análises 

ocorrem no Hospital Municipal de Marapanim ou as amostras coletadas são enviadas 

para castanhal, em que raramente ocorre o retorno dos resultados. O hospital realiza 

exames de raio x e hemograma. Já em Castanhal são encaminhadas amostras de 

PCCU e exames de Cultura. As amostras coletadas são, geralmente, encaminhadas 

para o Laboratório Central do Pará (LaCen). 

 Além disso, apesar de ocorrer assistência da Secretaria Municipal de Saúde, 

ainda existem lacunas na distribuição dos medicamentos, o que sujeita a população a 

compra destes na farmácia do trabalhador (farmácia estruturada em arranjos que 

envolvem os setores público e privado, em que é fornecido desconto em 

medicamentos). 

 

1.3 A Estratégia Saúde da Família Vista Alegre 

A ESF Vista Alegre funciona pela manhã de 8 às 12h e pela tarde de 14 às 16h 

de segunda a sexta-feira. Localizada na travessa Dr. Malcher, sem número, bairro 

centro, com CEP 68760-000. Possui uma equipe multiprofissional formada por um (01) 

médico, (01) enfermeiro, (01) técnico de enfermagem, (01) odontólogo (apesar de não 

haver material necessário para realização de procedimentos), oito (08) agentes 

comunitários de Saúde (ACS). 

A dinâmica de atendimento funciona em torno de 13 pacientes para cada 

médico e enfermeiro por turno, em livre demanda. Primeiramente o paciente passa 
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pelo atendimento com o enfermeiro, casos de maior complexidade e os quais 

precisam de encaminhamento para outros níveis da rede pública, são repassados ao 

médico. Além de cada profissional ter agenda própria para consultas de rotina. 

Realiza-se atendimento especializado para cada grupo específico em dias 

diferentes da semana, por exemplo as segundas-feiras atende-se as crianças, terças-

feiras às gestantes, quartas-feiras pacientes do HiperDia e psiquiátricos, os demais 

atendimentos são por livre demanda ou consulta marcada.  

As visitas domiciliares são realizadas pelos ACS semanalmente às quartas-

feiras, enquanto que médicos e enfermeiros comparecem quando solicitado, tais 

visitas são realizadas quando paciente é impossibilitado de comparecer a unidade, ou 

quando é faltoso.  

Quanto aos procedimentos, exame preventivo contra câncer colo de útero 

(PCCU) não é realizado na unidade analisada, encaminhado para Unidade Básica de 

Saúde de Marapanim. A vacinação ocorre pela manhã de segunda a sexta feira.  

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica é recomendada a 

disponibilidade de consultório médico/enfermagem, odontológico e consultório com 

sanitário; sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea; sala de 

administração e gerência; e sala de atividades coletivas para os profissionais da 

atenção básica. Além disso, deve-se dispor de área para recepção, local de arquivos 

e registros, sala de procedimentos, sala de vacinas, área de dispensação de 

medicamentos e sala de armazenagem destes; sala de inalação coletiva, sala de 

coleta e sala de observação (BRASIL, 2012) 

Contudo, Observa-se na unidade Vista Alegre uma infra-estrutura de 

aproximadamente 400 m² e acomoda até 23 pessoas por dia, uma vez que é composto 

por 4 salas e atendimento, sendo essas, 1 consultório médico, 1 consultório de 

enfermagem, 1 sala de dentista, 1 salas do técnico de enfermagem, 1 copa e sala de 

espera e 1 banheiro. Os recursos materiais são limitados sendo maior investimento 

em vacinação, e medicamentos psicofármacos, sendo escasso quanto aos 

medicamentos de doenças crônicas (Diabetes Melitus e Hipertensão). Além disso, não 

existem materiais necessários para realização de exames como o PCCU. 

1.4 Principais Problemas de Saúde do Território e da Comunidade. 

No município de Marapanim, nota-se que as comunidades locais se beneficiam 

de um sistema comunitário simplificado de distribuição de água, sendo formado por 
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um conjunto de caixas d’água. Para o consumo, por vezes, recebe algum tipo de 

tratamento: aproximadamente 40,7% filtram a água da torneira para beber; 18,5% com 

apenas; 7% adicionam hipoclorito; e 14,8% não realizam nenhum tratamento. 

(BRASIL,2014) 

Além disso, o esgoto sanitário percebe-se o uso de fossa séptica (29,34 %); 

fossa negra/rudimentar (63,32%), vala a céu aberto (2,03%), rio, lago ou mar (0,73%), 

outro escoadouro (4,6%). Ademais o recolhimento público do lixo doméstico (15,07%), 

nas comunidades de Vista Bela, Marudá e Araticum-Miri, 2 a 3 vezes por semana, ou 

quinzenalmente. (BRASIL, 2014) 

Diante deste cenário, os principais motivos de internação foram às diarreias, 

sendo 0.5 para cada 1.000 habitantes. Além disso, segundo estudo do BRASIL (2014), 

também foram citadas gripe e malária. 

 

Figura 1 Internações por Classificação de Doença (2010) 

; 

Fonte: SIIS,2010 

 

De acordo com a figura 1, nota-se a alta incidência de doenças infecciosas e 

parasitárias como o problema priorizado no estado. Neste projeto, tem-se em foco as 

doenças parasitárias, consideradas um problema complexo, que envolve as atitudes 

do usuário do sistema de saúde, os órgãos de gestão, a equipe de saúde bem como 



14 
 

os diversos setores públicos, que promovem a coleta de lixo, a distribuição da água 

potável e coleta e tratamento do esgoto (TEIXEIRA, 2015). 

Os setores envolvidos no saneamento básico da comunidade são de 

competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) do município de 

Marapanim, juntamente com Governo Federal no âmbito da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA) e do Ministério das Cidades (MCID), os quais 

promovem o gerenciamento de resíduos sólidos e a formulação de políticas públicas 

que atuem no desenvolvimento sustentável (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2016) 

Dessa maneira, entende-se que a contaminação por endoparasitas requer que 

estratégias de educação em saúde sejam prioritárias para minimizar as grandes 

dificuldades a serem enfrentadas em relação à prevenção, adesão ao tratamento das 

parasitoses e a limitação dos agentes de saúde para aplicação dessas ações 

preventivas a comunidade. 

 

1.5 Referencial Teórico 

 

As doenças parasitárias intestinais, muito comuns em países em 

desenvolvimento, ainda constituem um grave problema de saúde pública. Estima-se 

que na América Latina e Caribe cerca de 46 milhões de crianças vivem em áreas de 

alto risco de infecção ou reinfecção com helmintos transmitidos pelo solo. Além disso, 

no Brasil, segundo o estudo de Busato (2015), encontra-se ampla variação de 

prevalência das parasitoses em municípios do sul e sudeste (23-68,9%) e em 

municípios do norte e nordeste (superior a 50%) (VISSER, 2009; OPAS, 2017). 

As parasitoses constituem um tipo de endoparasitíssimo, onde estão 

intimamente relacionadas às condições sanitárias, sociais e econômicas. Dentre as 

doenças parasitárias de maior prevalência mundial, encontram-se: ascaridíase, 

tricuríase, ancilostomíase, amebíase e giardíase, ou seja, protozoários e helmintos. 

Estes são transmitidos através da ingesta de alimentos e de água contaminadas ou 

por larvas presentes no solo (BUSATO, 2015; CHAVECO, 2017; VISSER, 2009). 

Em relação aos sintomas gerais que as enteroparasitodes podem causar, 

destaca-se a obstrução intestinal, desnutrição, anemia ferropriva, diarréia e má 

absorção.  Sendo proporcional a carga parasitária às manifestações clínicas. Como 

são doenças de manifestações espectrais, varia desde casos assintomáticos leves 
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até casos muito graves, em pacientes imunodeprimidos, desnutridos ou maiores 

cargas parasitárias costumam manifestar clínica mais exuberante (CHAVECO,2017; 

MIRANDA,2017; BUSATO, 2015). 

A Organização Mundial da Saúde destaca fatores que favorecem a elevada 

prevalência de parasitos, intimamente ligada a pobreza (um terço da população países 

em desenvolvimento em 2001) e relacionada com inadequada higiene pessoal e dos 

alimentos (pouca ou nenhuma educação sanitária), falta de saneamento (tratamento 

de água, esgoto e lixo), fornecimento de água potável e contaminação fecal do 

ambiente (habitação) (CHAVECO, 2015; PEREZ, 2017). 

Dessa maneira, no combate das infecções parasitárias, o tratamento 

farmacológico não é suficiente, visto que o medicamento elimina o parasita, no 

entanto, se o indivíduo continuar em situação socioambiental semelhante, é provável 

reinfecção do parasita. Sendo assim, é fundamental garantir a melhora do estado 

nutricional, junto com condições de saneamento básico (coleta de lixo, água potável, 

tratamento do esgoto), e promover a educação, para que as pessoas adquiram bons 

hábitos de higiene (PEREZ, 2017; VARGAS,2015).  

Contextualizando à área de Abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Vista Alegre- Marapanim-PA, existem, aproximadamente 3.346 de usuários 

cadastrados, sendo que 350 destes não possuem sistema de esgoto fechado/não são 

beneficiados com instalações de saneamento básico mínimas. (SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA – SIAB, 2015)  

Portanto, a fim de diminuir a prevalência de parasitoses e melhorar a qualidade 

de vida da população adstrita pela USF Vista Alegre, esta ação busca oferecer 

educação em saúde à comunidade estimulando-os a realizem mudanças de 

comportamento em relação ao autocuidado, e profilaxia das parasitoses. 

 

1.6  Justificativa 

Este estudo foi elaborado diante do elevado número de pessoas vivendo 

enteroparasitose na população adstrita pela USF Vista Alegre. Segundo Melba, há 

correlação entre péssimas condições de saneamento básico, a ausência de noções 

elementares de higiene, o baixo nível socioeconômico e as condições de moradia, 

com a prevalência das parasitoses em várias regiões do país.  
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Dessa maneira, entende-se que as baixas condições de saneamento básico e 

ausência de noções elementares de higiene, contribuem para a prevalência de 

Enteroparasitoses na comunidade UFS Vista Alegre. 

Além disso, notou-se que os ACS são pouco capacitados para realizar a 

orientação adequada aos pacientes adstritos, visto que estes também desconhecem 

a forma de transmissão, patogenia e a profilaxia das enteroparasitoses, o que resulta 

em lacunas de atuação desses profissionais. 

Nesse contexto, fazem-se necessárias ações de saúde que visem capacitar os 

ACS bem como orientar de forma adequada os pacientes sobre as patologias, a 

manifestação clínica e a profilaxia destas.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

- Promover educação em saúde a respeito das Enteroparasitoses, da 

importância da adesão, da profilaxia e do autocuidado dos indivíduos da 

comunidade de Vista Alegre. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

- Identificar a população mais vulnerável; 

- Esclarecer o manejo adequado da água para consumo; 

- Elucidar a importância do tratamento medicamentoso para população; 

- Capacitar à comunidade de Vista Alegre 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Implicações Éticas 

O projeto de intervenção foi realizado seguindo os preceitos éticos da 

Declaração de Helsinque e do Código de Nuremberg e as normas regulamentadoras 

de pesquisas com seres humanos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

 

3.2 Delineamento do Estudo 

Inicialmente, reuniu a equipe de saúde, juntamente com os gestores, para 

informar sobre o trabalho a ser desenvolvido com a comunidade, no sentido de 

prevenção das parasitoses intestinais. Posteriormente foram confeccionados os 

materiais para campanha educacional, o que inclui aplicação de protocolos de 

pesquisa e apresentação com auxílio de panfletos (ANEXO A).  

O protocolo para população conterá informações de cunho epidemiológico 

(sexo, idade, etnia, quantas vezes já teve, modo de uso da medicação, cuidado com 

a água que ingere, quem mais teve na casa, idade sexo deste), conhecimentos gerais 

sobre a etiopatogenia da doença (o que é como que adquire, cura, como previne, para 

que tratar a água?) e formas de tratamento da água potável (quais métodos, como 

fazer, quanto tempo para consumo), desenvolvido a fim de coletar dados a respeito 

da epidemiologia e da perspectiva individual acerca da doença. 

 O panfleto continha informativos sobre a etiopatogenia da parasitose, a forma 

de tratamento e métodos de prevenção dispostos em uma linguagem acessível ao 

público alvo. 

A ação consiste em estimular o conhecimento a respeito da prevenção e 

tratamento de endoparasitóses. Portanto, a ação ocorreu em dois momentos: o 

primeiro foi à entrevista com o paciente, em que foram coletados dados 

epidemiológicos e conhecimentos acerca da patologia. E o segundo, quando possível, 

explicação prático-teórica do tratamento da água, prevenção de endoparasitoses e 

tratamento da doença. 

A realização prática da ação envolveu mobilização dos agentes em visitas 

domiciliares, juntamente com a médica-pesquisadora. Nessa etapa da ação foi 
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solicitado ao morador uma colher, água sanitária, dois baldes grandes e algumas 

frutas. Com auxílio do conta-gotas disponibilizado pela pesquisadora, foram 

preparados a água e os alimentos, exemplificando o que deve ser feito para o 

consumo adequado destes. 

 Já a parte teórica ocorreu no ambulatório limitando-se apenas a parte teórica 

da ação com aplicação do questionário e distribuição do panfleto informativo. 

.  

3.3 População de Estudo 

A campanha tem como público-alvo os moradores da região adstrita. Foram 

inclusos aqueles com idade superior a 18 anos, independente do sexo e tenham 

concordado em participar da pesquisa. Sendo excluídos do estudo aqueles com idade 

inferior a 18 anos, e que não tenham concordado em participar da pesquisa. 

A participação dos pacientes seja de livre demanda atingiu uma casuística de 

26 pessoas. 

 

3.4 Variáveis do Estudo 

Neste estudo, foi avaliado variável quantitativo contínuo, como idade e quantas 

vezes foram infectadas. Além disso, variáveis qualitativas nominais (sexo, curso com 

a doença no momento e se realiza tratamento da água) 

Para coleta de dados utilizou-se questionários que foram aplicados antes da 

apresentação oral (explicada no tópico 3.2) com auxílio de panfletos. 

 

3.5 Análise Estatística dos Dados 

Os dados coletados serão organizados em tabelas e expostos em gráficos 

confeccionados por meio do software Excel 2010, onde serão tabelados e organizados 

em porcentagem. 
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4. RESULTADOS 

Dentre os 26 pacientes entrevistados, 30,76% eram do sexo masculino e 

69,24% do sexo feminino. Com idade média de 29,42 anos (19 a 63). Cuja etnia 

prevaleceu a parda (38,46%), seguido da negra com 26,92%.  

 

Figura 2 - Demonstrativo quanto ao Sexo 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2020 

                

Em 11 pacientes (42,30%) referiram que estavam sintomáticos no momento 

da entrevista e 15 não estavam. Aqueles que fazem tratamento medicamentoso, 

referem que o uso deve ser feito em dose única (61.53%), seguido de 23,00% que 

afirmam tomar 1 vez por semana e repetem com uma semana. É evidente a 

reinfecção, visto que 73,07% dos entrevistados já cursaram com mais de um evento 

da doença, 11,53% uma vez por ano, 11,53% nunca tiveram. Em 53,84% dos casos 

tem pelo menos 1 familiar que convive com sintomas da parasitose.  

A respeito dos conhecimentos sobre a patologia, 80,76% responderam que a 

água infectada e/ou não tratada é a principal causa de parasitoses, seguido de 19,23% 

que acreditam ser pela ingestão de comida contaminada (vegetais mal lavados, carne 

de boi e de porco). No entanto, apesar da maioria fazer o uso de medicamentos para 

cura da doença, cerca de 69,23% (18 pacientes) acreditam que a medicina popular 

soluciona o problema. Cerca de 76,92% afirmam que se previne parasitoses ao evitar 

69,24%

30,76%

Sexo
26 respostas

Masculino Feminino
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o consumo de água não tratada ou infectada e 23,07% acreditam que seja ao evitar a 

ingesta de comida contaminada. 

Quanto ao tratamento da água 76,92% pacientes não o fazem e em 23,07% 

dos pacientes fazem algum tipo de tratamento: como fervura (11,33%), cloro/água 

sanitária (7,69%) e uso de filtro (3,89%). Dentre os primeiros, 80,00% não utilizam, 

pois desconhecem qualquer tipo de tratamento, 20,00% por não se sentirem 

capacitados ao uso do cloro (água sanitária); dentre os que utilizam cloro, todos 

afirmam que diluem 2 gotas de água sanitária em 1 litro e que está pronto para 

consumo com 30 min, como demonstrado na figura 3. 

Figura 3 - Tratamento da Água que ingere 
 

 

Fonte: Autoria Própria, 2020 

 

 Na tabela 1 está descrito os dados epidemiológicos sobre os indivíduos da 

comunidade de Vista Alegre que participaram do estudo, em relação a sexo, etnia, 

tratamento e prevenção para a compreensão do processo saúde-doença. 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

não faz tratamento
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filtra
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3 (11,53%)

20 (76,92%)

2 (7,69%) 

1 (3,89%) 
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Tabela 1 Dados Epidemiológicos: tratamento, infecção, reinfecção e prevenção. 

Variável Valores 

Idade média 29,42 ± 8,61 % 

Sexo   

 Masculino 30,76% 

 Feminino 69,24% 

Etnia  

 Negro 26,92% 

 Pardo 38,46% 

 Branco 21,5% 

 Indígena 13,12% 

Sintomáticos  

 Sim 42,30% 

 Não  57,7% 

Tratamento medicamentoso  

 Dose única  61,53% 

 diário 15,47% 

 Duas doses, repete 
com uma semana 

23,00% 

Reinfecção   

 1-3 vezes 73,07 

 1 vez por ano 11,53% 

 2 vezes no ano 3,84% 

 nunca 11,53% 

Familiares infectados  

 nenhum 7,69% 

 >1-2 53,84%% 

 >2-3 38.47%% 

Forma de infecção  

 80,76% 42,8% 

 Comida 
contaminada 

19,23% 
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Tratamento/ cura  

 Fármaco sintético 30,77% 

 Medicina popular 69,23% 

Prevenção   

 Evitar beber água 
não tratada 

76,92%% 

 Evitar comer 
vegetais mal 
lavados 

23,07% 

Tratamento da água que ingere 23,07% 

 Fervura 11,53% 

 filtragem 3,89% 

 Cloro 7,69% 

 Não faz tratamento 76,92% 

Motivo para não fazer tratamento 
da água 

 Amostra de 20 pessoas (76,92%) 

 Desconhecem 
quaisquer 
tratamento 

80,00% 

 Incapacitado para 
fazer o tratamento 

20,00% 

Tempo de preparo da água para 
consumo 

Amostra de 2 pessoas (7,69%) 

 30 min 100% 

Preparo com água sanitária 
(cloro) 

Amostra de 2 pessoas (7,69%) 

 2 gotas para 1 litro 100% -  

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Um dos desafios vividos pelas pesquisadoras ao planejar o desenvolvimento 

da pesquisa foi a escolha do local da ação e adequação a linguagem que não fosse 

agressiva ao confrontar as crendices populares. 

Nessa ação, os participantes escolhidos foram pacientes atendidos na UBS 

Vista Alegre em livre demanda ou busca ativa à domicílio, que quiseram participar da 

pesquisa. Dessa forma, 26 pacientes colaboraram com este estudo. Dentre estes, 8 

eram do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Com idade média de 29,42 anos (19 

a 63). Cuja etnia prevaleceu a Parda (38,46%), seguido da negra com 26,92%. É 

importante evidenciar que 92,30% dos relatos foram colhidos de mães, sobre os filhos 

infectados. Apesar de Belo e col (2015) terem identificado maior prevalência em 

crianças de 5 a 11 anos, sem grandes diferenças entre meninos e meninas, a 

justificativa para esses achados divergentes é a amostra estudada por cada autor. 

Com base nos questionários aplicados, puderam-se observar alguns aspectos 

pertinentes quanto ao conhecimento do público-alvo acerca das parasitoses e 

tratamento da água. Esperava-se que o conhecimento desses pacientes sobre a 

doença fosse limitado e errôneo em relação a forma de contaminação, tratamento e 

prevenção, visto que possuem baixa escolaridade e vivem em condições sanitárias 

propícias para proliferação destes agentes (ELEUTÉRIO, 2015; ZAIDEN et al, 2008).  

No entanto, 80,76% dos entrevistados identificaram que a água infectada e/ou 

não tratada é a principal causa de parasitoses, seguido de 19,23% que acreditam ser 

pela ingestão de comida contaminada (vegetais mal lavados, carne de boi e de porco), 

o que foi considerado inusitado para a pesquisadora. Dado concordante com o estudo 

de Busato e col (2015) o qual identificou que a população associa o contágio pela 

água e alimentos contaminados, bem como a falta de higiene corporal e nadar em 

água parada.  

Ainda na amostra de Busato e col (2015), pode-se verificar outras formas de 

transmissão dos parasitos, como através do espirro, dos fluídos sexuais, pelo uso de 

roupas de uma pessoa contaminada ou de se encostar em alguém com parasitose 

intestinal. Diferente da amostra estudada no presente estudo, os quais associaram de 

maneira adequada a forma de transmissão. 

Sabe-se que a medicina popular é amplamente utilizada, e possui eficácia 

comprovada, como no estudo de Santos-Lima et al (2016) em que foram analisadas 
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espécies vegetais com ação antiparasitária, com ênfase a caçatinga (Croton 

argyrophylloides Muell. Arg.), ao mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), ao hortelã 

miúdo (Mentha piperita L.) e a babosa (Aloe vera), podendo ser manipuladas para 

produção de fitoterápicos. 

Contudo, o uso de fitoterápicos industrializados é pouco acessível à 

população, visto que a manipulação de medicamento aumenta o custo deste tendo 

preço parecido com os medicamentos sintéticos, o que favorece a estruturação dos 

serviços nos moldes que propicia o uso do medicamento sintético (BRASIL,2016; 

FIGUEIREDO et al, 2014). 

No presente estudo, 69,23% (18 pacientes) acreditem que a medicina popular 

soluciona o problema (fazem uso de chás e leite), 61.53% daqueles que fazem uso 

de medicamento para o tratamento, o fazem de maneira adequada, ou seja, em dose 

única Seguido de 23,00% que refere tomar 1 vez à semana por 2 semanas. Assim 

como a população pesquisada por Busato e col (2015) e Mello (1988), em que a 

população faz automedicação, uso de chás e recorrem a curandeiros e benzedeiras. 

Todavia, cumprindo com a expectativa, foi notório o desconhecimento da 

ocorrência de reinfecção, visto que 76,92% pacientes não o fazem tratamento na água 

que ingere e, somente, em 23,07% dos pacientes fazem algum tipo de tratamento - 

como fervura (11,33%), cloro/água sanitária (7,69%) e uso de filtro (3,89%). Dentre os 

primeiros, 80% não utilizam pois desconhecem qualquer tipo de tratamento e 20% por 

não se sentirem capacitados a usar cloro (água sanitária); dentre os que utilizam cloro, 

todos afirmam que diluem 2 gotas de água sanitária em 1 litro e que está pronto para 

consumo com 30 min, o que salteou de forma positiva a pesquisadora. Segundo 

Busato e col (2015), isso pode ser explicado devido ao baixo grau de escolaridade, 

baixo nível socioeconômico e respostas insatisfatórias, caracterizando pouco 

conhecimento dos respondentes sobre as parasitoses. 

O protocolo foi também utilizado para criar um perfil clínico do paciente, 

levando em consideração o número de infecções, número de familiares com sintomas 

semelhantes, se cursa com sintomas atualmente e idade da pessoa infectada. Dessa 

maneira, traçou-se que pessoas entre 19 e 63 anos são as mais afetadas, em que 

42,30% pacientes estavam sintomáticos (perda ponderal, icterícia e náuseas); 

observou-se que 73,07% dos entrevistados já cursaram com mais de um evento da 

doença e 11,53% nunca tiveram; em 53,84% dos casos tem pelo menos 1 familiar que 

convive com a parasitose. 
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Quanto aos sinais e sintomas das parasitoses a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP, 2020) define que dores abdominais, diarreia, náuseas e/ou vômitos; 

excesso de produção de gases; e diminuição do apetite; perda de peso; às vezes 

tosse, febre, falta de ar, anemias, prurido anal e aumento do apetite, podem ser 

manifestações de parasitismo intestinal. Ademais, algumas espécies podem causar 

hemorragias gastriontestinais, como o Tricuris e a Ameba. 

Após a realização da entrevista, foi possível esclarecer o manejo adequado 

da água e alimentos a fim de evitar reinfecções. Este ocorreu de forma sistemática, 

variando de acordo com o local de entrevista. 

Quando realizada à domicílio, foi solicitado ao entrevistado uma colher, água 

sanitária, dois baldes grandes e algumas frutas. Com um conta-gotas que foi 

comprado pela pesquisadora foi retirada uma quantidade de água sanitária e 

despejada duas gotas em cada balde com 1L de água. Em seguida foi orientado que 

essa água do primeiro balde estaria pronta para consumo em 30 minutos. No segundo 

balde preparado, foi utilizado para lavar as frutas, em que foi recomendado aguardar 

entre 15-30 min para posterior consumo dela. Por fim, foi entregue um panfleto 

explicativo contendo as orientações descritas anteriormente. 

Quando realizadas na unidade de saúde, após a entrevista as recomendações 

foram feitas de forma oral e entregue o panfleto explicativo. 

Além disso, em ambos os locais de entrevista foi efetivada explicação a 

respeito da importância do tratamento adequado e as medidas preventivas para evitar 

recidivas da doença. Uma vez que são frequentes na comunidade. 

A experiência resultou em compartilhar conhecimento teórico e prático com a 

população acerca da maneira adequada do tratamento da água, bem como observar 

a dinâmica familiar de autocuidado e higiene. Podendo compreender de forma mais 

clara o motivo de reinfecção constante na comunidade e servindo de embasamento 

para ações e pesquisas posteriores. 

Identificou-se que a maioria dos entrevistados não sabia que podia tratar com 

água sanitária, aquelas que tiveram entrevista dentro da própria casa, transpareceram 

maior confiança em como tratar a água e os alimentos antes da ingesta, fazendo 

questionamentos e sanando dúvidas. Todavia, a crendice popular ainda é uma 

questão muito forte na comunidade Vista Alegre, o que interfere no manejo da doença, 

as condições insalubres associada a carência financeira impede a realização de todos 

os cuidados enfatizados na ação. Segundo Belo e col (2012), afirmou que o uso do 
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filtro de água nas residências mostrou-se fortemente associado à redução da 

prevalência geral de helmintos e protistas. Dessa maneira, ao ensinar a população 

utilizar água sanitária como forma de tratamento individual da água, é uma solução de 

menor custo e mais acessível que a instalação de filtros, com a mesma eficácia. 

Nesse contexto, segundo estudo de Busato (2015), após dois anos, em uma 

nova avaliação, a prevalência de enteroparasitoses, que era de 23,5%, diminuiu para 

6,6% entre os alunos que participaram da oficina de trabalho. Sendo assim, a 

pesquisadora confia que a educação em saúde realizada pode transformar a forma 

do autocuidado e, consequentemente, diminuir a incidência de enteroparasitoses em 

poucos anos. 

Outra observação pertinente quanto aqueles que foram entrevistados na 

unidade, não transpareceu satisfação ao participar da entrevista, e pareciam ansiosos 

para findá-la, dando pouca ou nenhuma atenção às orientações finais. Em domicílio 

as pessoas foram acolhedoras e acessíveis, facilitando o trabalho com elas. Porém, o 

número pequeno em comparação aos esperado e impossibilidade de realização com 

todos os pacientes em um único ambiente, foram dificuldades encontradas na 

realização do projeto, bem como pessoas que compreendam e pratiquem as atitudes 

solicitadas. 

Como profissional, me senti realizada por ter sido capaz de enriquecer o 

conhecimento da comunidade e desenvolver um estímulo à mudança rumo a hábitos 

saudáveis. Tendo em vista o demonstrado por Rodrigues e Ribeiro (2012), em que se 

deve atentar para não “depositar” o conhecimento dos usuários considerando que eles 

“não sabem nada”.  

Contudo, ao mesmo tempo, me senti incapaz devido a população ser muito 

carente, por mais que fossem dados subsídios a eles de como contornar a situação 

(à exemplo “a senhor (a) pode usar água sanitária ao invés de do filtro”), muitos não 

tinham nem a refeição do dia, logo, não poderiam comprar água sanitária e outros 

produtos de limpeza. 
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6. CONCLUSÃO 

O estudo demonstrou que as medidas de tratamento são limitadas, o indivíduo 

é suscetível a reinfecção devido a não mudança de hábitos de higiene e de 

saneamento básico. 

Diante do exposto, esta ação teve como objetivo prover insumos para gerar 

conscientização a respeito dos hábitos de higiene e autocuidados mínimos para ter 

qualidade de vida.  

Entende-se que houve dificuldades quanto ao local para efetuar a ação, à 

adesão baixa ao projeto, compreensão das orientações e práticas das 

recomendações não foram efetivas, portanto, essas ações devem ser permanentes e 

motivadoras pela equipe da estratégia saúde da família da comunidade.  

Dessa maneira, sugerem-se atividades similares, com o objetivo de ampliar o 

grupo envolvido e conscientizar um maior número de pessoas, capacitando os 

moradores e reduzindo o número de infecções e reinfecções por parasitoses 

intestinais. 
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ANEXO A- Panfleto Explicativo 
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