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RESUMO 

 

Introdução: As doenças parasitárias intestinais estão muito comuns entre os 
indivíduos de 0 a 10 anos cadastrados na Unidade de Saúde de Monteirópolis, 
Alagoas. Num levantamento de 100 crianças que realizaram os exames de fezes 
percebeu-se uma prevalência de 40% das crianças consultadas na Unidade com 
alguma alteração (dados obtidos pela própria equipe de saúde).  Objetivo: 
Apresentar um projeto de intervenção sobre redução das parasitoses em indivíduos 
de 0 a 10 anos cadastrados na Unidade de Saúde de Monteirópolis, Alagoas. 
Justificativa/ problemática: Os sintomas mais comuns apresentados pelos usuários 
do território foram: dores de barriga, manchas no corpo, indisposições intestinais 
com diagnóstico laboratorial confirmado para parasitose. As condições precárias de 
vida da população adscrita relacionadas ao abastecimento de água (uso de poços 
modelo cacimba), higiene pessoal precária, de alimentos, e o contato direto dos pés, 
principalmente das crianças com a terra, tem favorecido a ocorrência de verminoses 
e parasitoses. Materiais e Métodos:  Trata-se de uma pesquisa de intervenção, que 
se baseia no Método da Estimativa Rápida e Planejamento Estratégico Situacional 
com acesso a revisão de literatura em bibliotecas digitais como Scielo, UptoDate, 
Elsevier, Medline, Pubmed, com artigos que vão de 2000 a 2020 que tratam da 
temática. Quanto às ações propostas a comunidade estarão voltadas a medidas de 
educação em saúde, sensibilização da população para o manejo adequado da água 
para consumo, higiene das mãos antes da alimentação além do uso de calçados, 
principalmente entre crianças que infelizmente nem sempre tem o hábito de usar 
calçados. Resultados esperados: após uma solução plausível pela Covid-19, quando 
as ações coletivas estiverem liberadas, como também as visitas domiciliares 
puderem ser feitas com maior segurança, certamente essas ações propostas trarão 
grandes benefícios para a comunidade. Na atualidade a realização das ações 
trariam mais riscos à comunidade do que potenciais benefícios.    

Palavras-chave: Parasitoses. Educação em Saúde. Água. Alimentos.  
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Introduction: Intestinal parasitic diseases are very common among individuals aged 

0 to 10 years registered at the Health Unit in Monteirópolis, Alagoas. In a survey of 

100 children who underwent stool examinations, a prevalence of 40% of the children 

consulted at the Unit was noticed with some change (data obtained by the health 

team itself). Objective: To present an intervention project on parasitic reduction in 

individuals aged 0 to 10 years registered at the Health Unit of Monteirópolis, Alagoas. 

Justification / problem: The most common symptoms presented by users in the 

territory were: belly pain, spots on the body, intestinal ailments with confirmed 

laboratory diagnosis for parasitosis. The precarious living conditions of the enrolled 

population related to water supply (use of cacimba model wells), poor personal 

hygiene, food, and direct contact of the feet, especially of children with the earth, 

have favored the occurrence of worms and parasites. Materials and Methods: This 

is an intervention research, which is based on the Method of Rapid Estimation and 

Situational Strategic Planning with access to literature review in digital libraries such 

as Scielo, UptoDate, Elsevier, Medline, Pubmed, with articles ranging from 2000 to 

2020 that deal with the theme. As for the actions proposed, the community will be 

focused on health education measures, raising the population's awareness of the 

proper management of drinking water, hand hygiene before eating, as well as 

wearing shoes, especially among children who unfortunately do not always have the 

habit of wear shoes. Expected results: after a plausible solution by Covid-19, when 

the collective actions are released, as well as home visits can be made with greater 

security, these proposed actions will certainly bring great benefits to the community. 

Currently, carrying out actions would bring more risks to the community than potential 

benefits. 

Keywords: Parasitoses. Health Education. Water. Foods. 
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O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma proposta de 

intervenção relacionada a redução da prevalência de parasitoses em indivíduos de 0 

a 10 anos cadastrados em uma Unidade de Saúde de Monteirópolis, Alagoas. Para 

tanto, foram descritos os aspectos gerais do município, comunidade, Sistema 

Municipal de saúde, a Unidade Básica de Saúde (UBS), denominação e rotina da 

Equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da UBS. Ademais, foram elencados 

os problemas de saúde do território e da comunidade em Monteirópolis (Alagoas), 

apresentação da justificativa do estudo, objetivos, percurso metodológico, revisão de 

literatura e plano de intervenção. 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

A cidade de Monteirópolis, Alagoas, apresenta dados populacionais de uma 

população estimada (2019) de 7.159 pessoas, sendo que a população no último 

censo (2010) era de 6.935 pessoas, e densidade demográfica (2010) - 80,54 

hab/km² (BRASIL, 2020).  

No que diz respeito aos dados econômicos, o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais (2017) foi de 1,6 salários-mínimos. Há uma população 

ocupada em (2017) de 493 pessoas, representando um percentual de 6,8% (2017). 

O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 

salário-mínimo (2010) era de 54,9% (BRASIL, 2020).  

Os dados educacionais de Monteirópolis evidenciam taxa de escolarização de 6 a 14 

anos de idade (2010) de 97,6%, com um IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental 

(Rede pública) (2017) de 3,7, IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede 

pública) (2017) de 2,7; matrículas no ensino fundamental (2018) de 1.336 matrículas. 

Quanto as matrículas no ensino médio (2018) de 213 matrículas. Sobre os docentes 

no ensino fundamental (2018) se davam 66 docentes, aos docentes no ensino médio 

(2018) 13 docentes. Há na cidade de Monteirópolis Alagoas 10 escolas de ensino 

fundamental (2018) e 1 escola de Ensino Médio (BRASIL, 2020).  

Sobre os dados econômicos o PIB per capita (2017) era de R$7.129,05, percentual 

das receitas oriundas de fontes externas (2015) (n/a), Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) (2010) de 0,539, total de receitas realizadas (2017) de R$ 

(×1000) 21.756,20, total de despesas empenhadas (2017) de R$ (×1000) 21.465,11 

(BRASIL, 2020).  
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Os dados de saúde relacionados à mortalidade Infantil (2017) evidenciaram 26,79 

óbitos por mil nascidos vivos, internações por diarreia (2016) de 0,8 internações por 

mil habitantes, estabelecimentos de Saúde SUS (2009) de 4 estabelecimentos 

(BRASIL, 2020).  

Com relação aos dados do Território, percebe-se que a área da unidade territorial 

(2018) de 86,604 km², esgotamento sanitário adequado (2010) de somente 0,8%, 

arborização de vias públicas (2010) de 67,4%, urbanização de vias públicas (2010)  

de 2,9% (BRASIL, 2020).  

A cidade é dividida em 12 comunidades rurais e 01 bairro que se localiza no centro 

da cidade (bairro centro, onde está a Unidade de Saúde). Há no território 2.963 

pessoas cadastradas. Dentre as principais doenças do território estão: DCNTs, 

Cefaleias, Dengue, Parasitoses, IVAS, ASMA, Bronquite, Infecção intestinal, dores 

musculares e etc. (BRASIL, 2020).  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade da Unidade Básica de Saúde (UBS) é constituída basicamente por 

pessoas que vivem da lavoura e da pecuária. Geralmente são indivíduos pouco 

alfabetizados e com renda inferior a 1 salário-mínimo. Escolaridade Média de Ensino 

Fundamental (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020).  

Há no Município cerca de 7.159 habitantes, contudo na comunidade acredita-se que 

há cerca de 3500 indivíduos. Há na cidade duas praças. Trata-se de uma cidade 

pacata, com alguns usuários de drogas ilícitas, alguns casos de gravidez na 

adolescência e casos de saúde mental (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

2020; UBS MONTEIRÓPOLIS, 2020). 

As residências são casas simples de alvenaria e de barro em alguns lugares. A 

cidade não apresenta asfaltamento em todo bairro, de modo que algumas ruas com 

paralelepípedo e outras em calçamento. Não tem asfalto em 100% do Município e da 

Comunidade. O Policiamento é feito pela Polícia Militar, mas com pouquíssimos 

casos e delitos (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020).  
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Na comunidade existem 436 indivíduos menores de 10 anos, sendo 213 meninos e 

233 meninas. Nas idades entre 10 a 14 anos, 144 são do sexo masculino (M) e 131 

do sexo feminino(F); Entre os Jovens existem 148 (M) e 154 (F) totalizando 302 

indivíduos; Adultos, cerca de 688 (M) e 815 (F), totalizando 1503. Quanto aos 

idosos, 199 (M) e 248 (F) (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020). 

No que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, a principal atividade econômica 

está ligada a atividades da agricultura, pecuária, comércios locais, empregos 

municipais, estaduais, federais e benefícios sociais do governo federal e 

aposentadorias.  A Média Salarial das Famílias é de 01 (um) salário-mínimo 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS MONTEIRÓPOLIS, 2020). 

O quadro 01 apresenta os aspectos demográficos. Como síntese das principais 

informações percebe-se que o maior público está compreendido entre as idades de 

5 a 14 anos, seguido por 20 a 29 anos, percebendo que a maioria da população se 

trata de um público jovem.  

Quadro 1. Aspectos demográficos da população cadastrada na Unidade Básica 

de Saúde Monteirópolis 

FAIXA 

ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  17 5 22 

1-4  72 96 168 

5-14  268 253 521 

15-19  148 154 302 

20-29  238 235 473 

30-39  178 225 403 

40-49  162 202 364 

50-59  110 153 263 

60-69 99 123 222 

70-79  69 78 147 

≥ 80 31 47 78 

TOTAL 1392 1571 2963 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência, 2020. 
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No quadro 02 os aspectos epidemiológicos coletados em 2019 pela Equipe de 

Saúde demonstram que há um grande número de hipertensos e diabéticos, sendo 

seguido por ações relacionadas à saúde da mulher, doenças respiratórias e 

cardíacas.  (CADASTRO DA POPULAÇÃO DE ABRANGÊNCIA, 2020).   

 

Quadro 2. Aspectos epidemiológicos da população cadastrada no território da 

Unidade Básica de Saúde Monteirópolis 

Condição de Saúde Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 77 

Hipertensos 386 

Diabéticos 114 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, 

enfisema, outras) 

2 

Pessoas que tiveram AVC 16 

Pessoas que tiveram infarto 7 

Pessoas com doença cardíaca 44 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 5 

Pessoas com hanseníase 0 

Pessoas com tuberculose 2 

Pessoas com câncer 10 

Pessoas com sofrimento mental 21 

Acamados 4 

Fumantes 277 

Pessoas que fazem uso de álcool 165 

Usuários de drogas 7 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência, 2020. 

 

Quanto às principais causas de óbitos, causas de internação e doenças de 

notificação referentes à sua área de abrangência aponta-se as Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis, IAM, DPOC, Neoplasias Diversas, Falência Renal, Respiratória, 

AVC, dentre outros (CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, 

2020).  
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Quanto às principais causas de internação apontam-se Diarreia, Crises 

Hipertensivas, Glicêmicas, Doenças Respiratórias, do Aparelho Digestivo, entre 

outras (CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, 2020).  

As doenças de notificação compulsória são dengue, hanseníase, tuberculose e 

Sífilis, Leishmaniose, HIV (CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA, 2020).  

Sobre os principais problemas relacionados à situação de saúde da população 

adscrita à área de abrangência da sua equipe apresenta-se questões que  vão 

desde demora no recebimento de exames, falta de profissionais especialistas na 

região, falta de medicamentos na farmácia básica, parasitoses e verminoses entre 

crianças, DCNTs entre adultos, saúde mental (alto número de casos), implantação 

do acolhimento no Processo de Trabalho da Equipe de Saúde, entre outros 

(CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, 2020).  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema municipal de saúde funciona com Unidades Básicas de Saúde na cidade 

de Monteirópolis. Quando é necessária uma atenção mais especializada temos 

Hospitais em Santana do Ipanema, Arapiraca e Maceió que nos prestam atenção. 

Há três UBS na cidade: centro, arara e agreste. E no Bairro Centro somente uma 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS MONTEIRÓPOLIS, 2020).  

A Referência é realizada geralmente ao Hospital Regional (Santana do Ipanema) e 

Hospital de Batalha por meio de ambulância. Deste modo os principais hospitais são 

o Hospital Regional Adolfo Rodrigues (Santana do Ipanema) e Hospital Antônio 

Vieira Filho (Hospital de Batalha). O Hospital Regional fica a 31 km e o Hospital 

Antônio Vieira Filho fica a 17km (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020). 

São encaminhados às cidades de Santana do Ipanema-AL e Batalha-AL pessoas 

que necessitem de atendimento de saúde que exija média e alta complexidade. 

Infelizmente, o município não dispõe de SAMU, e a Farmácia Pública está localizada 

na própria unidade. O apoio diagnóstico é realizado em local específico de 

Monteirópolis para coleta e análise. Faz-se ECG na própria Unidade de Saúde, e os 

especialistas atendem também na própria unidade. O sistema de saúde local tem 
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pouca relação com os demais sistemas de outros municípios e na grande maioria 

das vezes não é realizada a contra referência. Entre as redes CAPS, CRAS, CREAS 

há somente o CRAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020). 

Sobre os pontos de atenção à saúde e sistemas de apoio e logístico apresenta-se o 

NASF, que trabalha em conjunto com a equipe de saúde, em especial com o 

médico, dando suporte necessário. A Atenção Primária à Saúde trabalha através dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que nos trazem as queixas dos usuários e 

agendam as consultas e assim fazendo o controle na comunidade da população 

adscrita (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS MONTEIRÓPOLIS, 

2020). 

A Vigilância Sanitária tem pouca atuação no município, mas cumpre as tarefas 

básicas. A farmácia básica funciona de segunda a sexta das 8:00 da manhã às 

17:00 horas da tarde. Não existem pontos de Atenção à Saúde Secundários. E não 

existem pontos de Atenção pontos de Atenção à Saúde Terciários. Não existem 

Sistemas de Apoio, consórcios Intermunicipais. Os Sistemas Logísticos são feitos 

pela própria prefeitura (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020).  

Quanto aos principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de Saúde 

apresenta-se (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2020; UBS 

MONTEIRÓPOLIS, 2020):  

- Atraso nas entregas de medicamentos no município e estado. 

- Atraso na entrega dos exames e apoio diagnóstico;  

- Falta de especialistas;  

- Problemas relacionados com a contra referência; 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Monteirópolis 

 

A Unidade de Saúde foi inaugurada em 2008, e apresenta 15 cômodos, com 02 

salas de espera, 01 sala de medicação, 01 almoxarifado, 01 sala de triagem, 04 

consultórios médicos, 01 sala de dentista, 01 sala de psicólogo, 01 sala de 

nutricionista. 01 banheiro masculino e um banheiro feminino,01 sala da farmácia. 
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Apresenta ar-condicionado nos cômodos principais de atendimento e público. 

Quanto aos banheiros em cada consultório existe 01 banheiro e para usuários 01 

banheiro masculino e um feminino. 

De consultórios existem 04, e 04 técnicos de enfermagem para auxiliar o 

atendimento da população. Apresenta atenção odontológica com 01 dentista e 01 

auxiliar de saúde bucal, 01 enfermeira, 01 recepcionista, 08 ACS, que estão 

trabalhando desde 2008 quando inaugurou a unidade. 

As principais ações da equipe de saúde estão ligadas a gestantes, pediatria, visitas 

domiciliares e atendimento clínico. O quadro 03 a seguir apresenta a escala de 

atendimentos:  

 

Quadro 3. Escala de atendimento do Médico na Unidade Básica de Saúde 
Monteirópolis 

Dias 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Manhã 

HIPERDIA 

 

GESTANTES 

 

 

PEDIATRIA CLÍNICO CLÍNICO 
VISITA 

DOMICILIAR 

Tarde 

HIPERDIA 

 

PEDIATRIA 

 

 

 

CLÍNICO CLÍNICO CLÍNICO 
VISITA 

DOMICILIAR 

Fonte: O autor, 2020. 

Sobre os equipamentos existentes na Unidade apresenta-se: nebulizador, cadeira de 

dentista, balança de adulto e pediátrica, maca ginecológica e desfibrilador. 

A unidade de saúde apresenta um funcionamento das 8:00hrs as 12:00hrs da 

manhã e das 13:00hrs as 17:00hrs. As folgas médicas somente nos dias de estudos 

da pós em Especialização em Saúde da Família. 

No que tange a responsabilidades de cada funcionário, apresenta-se:  

Técnicas/os de enfermagem: atribuições condizentes com a profissão e que 

envolvem a  administração da medicação, realização de curativos, educação em 

saúde, visita domiciliar, dentre outros, com a supervisão da enfermeira da UBS.  
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Funcionários da limpeza: realizam a limpeza diária da UBS, antes do início das 

atividades desenvolvidas pela equipe e atendimento à população. Também mantém 

a unidade limpa durante todo o dia;  

Motoristas: fazem o transporte dos usuários;  

Médicos: realizam consulta, acompanham os usuários; realizam atividades de 

educação permanente e em saúde, visita domiciliar; 

Enfermeira: consulta de enfermagem, visita domiciliar, atividades de educação 

permanente e educação em saúde, vacinação, curativos, e outros procedimentos de 

enfermagem, etc.; 

ACS: realizam busca e acompanhamento da comunidade, levando cada caso ao 

médico, e os que têm dificuldades de se locomover até a unidade para realização de 

consultas e medicações. 

Recepcionista: Encarregada do agendamento de consultas, organização das fichas 

e atendimento adequado. 

Sobre os principais problemas relacionados à Unidade Básica de Saúde aponta-se a 

falta de medicação e às vezes de especialistas devido a demanda. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Monteirópolis, da Unidade Básica de Saúde 

Monteirópolis  

 

A equipe é formada por um médico, uma enfermeira, um dentista, um auxiliar de 

dentista, uma recepcionista, dois auxiliares de limpeza, e oito ACS. Existem 

atualmente 08 microáreas, e nenhuma está descoberta.  

Sobre o processo de trabalho da equipe de saúde da família os atendimentos 

funcionam através de demanda agendada e espontânea. Agendamentos 08 

consultas, 02 emergenciais pela manhã e à tarde o mesmo procedimento. 

Não há classificação de risco.  

No processo de trabalho a função da enfermeira está relacionado ao acolhimento, 

consulta de enfermagem (Grupos e atendimento: Planejamento Familiar, Pré-Natal, 

Hipertensos e Diabéticos - HIPERDIA, Hanseníase e Tuberculose – TB/HANS, 

Crescimento e Desenvolvimento – CD),  visita domiciliar, atividades de educação 

permanente e educação em saúde, vacinação, curativos, e outros procedimentos de 

enfermagem.  
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A função do técnico de enfermagem é administrar medicações passadas pelo 

médico, aferir pressão arterial, verificar glicemia capilar, e demais ações de 

enfermagem, dentre outros.   

A função da recepcionista é receber os usuários, agendar consultas e organizar a 

ficha do mesmo.  

Os ACS têm a função de realizar busca ativa, colher dados, realizar visitas 

domiciliares aos acamados, famílias vulneráveis, colhendo as informações a serem 

passadas ao médico da unidade de saúde para as devidas providências e ações a 

serem feitas.  

A função do odontologista é acolher o usuário e realizar o trabalho de saúde bucal 

do usuário e da comunidade da melhor forma possível com acompanhamento. 

No que diz respeito ao planejamento e avaliação das ações a serem ofertadas à 

população são realizadas palestras educativas e campanhas conforme a secretaria 

nos envia, campanhas anuais. Visitas Domiciliares. Campanhas específicas contra o 

CA de Mama e CA de Colo de Útero, Próstata, e etc.  

A atenção aos acamados é feita através de visitas domiciliares com os ACS e equipe 

de saúde (semanalmente). 

No território existem 4 acamados.  

Além disso, são realizadas palestras na Unidade na sala de espera, sobre HAS, DM, 

ISTs, entre outras. São ainda distribuídos preservativos, pílulas, que estão à 

disposição da população. Temos realizado a conscientização dos usuários com 

palestras educativas sobre prevenção e promoção de saúde para todos. 

Sobre os principais problemas relacionados à organização do processo de trabalho 

da sua equipe aponta-se a necessidade de melhoria da comunicação dos 

integrantes da equipe, controle mais acirrado das DCNTs no território e as 

parasitoses principalmente entre indivíduos de 0 a 10 anos.  

 

 

 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Monteirópolis 
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A unidade de saúde funciona de segunda à sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

Há uma programação ao longo da semana para dar enfoque à saúde da mulher, 

puericultura, doenças crônicas, pré-natal, visitas domiciliares e atendimento em 

zonas rurais. Existe ainda uma agenda aberta de pelo menos 05 usuários por turno 

para a demanda espontânea e condições agudas. Também são realizados grupos 

operativos, vacinas, curativos e pequenos procedimentos no local. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Monteirópolis 

 

Os profissionais têm responsabilidades específicas, e seguem um cronograma 

segundo as necessidades e os planejamentos do Ministério da Saúde. As funções 

primordiais são:  

Enfermagem: realizar triagem, proceder o acolhimento, PA, Glicemia, acompanhar o 

PN de Baixo Risco; Curativo, consulta de enfermagem para Grupos específicos 

(Hiper Dia; HAN; TB; CD; Planejamento Familiar; Procedimentos – sondagem 

vesical e de demora, entre outros.  

Recepção: agendamento e controle;  

Manutenção: limpeza do ambiente;  

Odontologia: saúde bucal;  

ACS: busca ativa, cadastro, visitas domiciliares, etc.  

Médico: consultas gerais, diagnósticos, acompanhamentos, encaminhamentos; 

visitas domiciliares; 

Apresenta-se uma agenda pré-definida de ações a serem realizadas durante a 

semana:   

Quadro 4. Agenda Programática do Médico da Unidade Básica de Saúde 

Monteirópolis, localizada no município de Monteirópolis, Alagoas 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita 

Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita 

Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA RURAL 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA URBANA 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita 

Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA RURAL 

 

 

FOLGA 
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URBANA 

Tarde 

 

 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita 

Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA 

URBANA 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita 

Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA RURAL 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA URBANA 

Demanda 

Espontânea; 

Puericultura; 

Preventivo; 

Saúde Mental; 

Visita 

Domiciliar; 

Pré Natal; 

Atividades 

educativas; 

ZONA RURAL 

 

FOLGA 

Fonte: o autor, 2020.  

A seguir apresenta-se um quadro com as informações sobre a agenda programática. 

Com relação ao suporte e atenção na zona urbana diz respeito a alguma cobertura 

que seja necessário de áreas que não estão sendo assistidas no momento pelos 

mais diversos motivos (falta de profissionais, cobertura de férias, entre outros 

motivos). Apresenta-se o quadro a seguir:  

Quadro 5. Agenda Programática da Enfermeira da Unidade Básica de Saúde 

Monteirópolis, localizada no município de Monteirópolis, Alagoas 

 Dia da 

semana 

 

Período 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da 

UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação do 

cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Tarde 

 

 

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da 

UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação do 

cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Consulta de 

enfermagem, 

coordenação 

do cuidado, 

controle das 

operações e 

ações 

executadas 

dentro da UBS;  

Fonte: o autor, 2020.  
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo)  

 

Elegeu-se o método da estimativa rápida como método de desenvolvimento da 

proposta, além disso são utilizados conceitos relacionados ao Planejamento 

Estratégico Situacional e os passos de execução de ações.  

Temos enfrentado problemas nos distintos âmbitos que vão desde demora no 

recebimento de exames, falta de profissionais especialistas na região, falta de 

medicamentos na farmácia básica, parasitoses e verminoses entre crianças, DCNTs 

entre adultos, saúde mental (alto número de casos), implantação do acolhimento no 

Processo de Trabalho da Equipe de Saúde, entre outros. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

O diagnóstico foi realizado na própria unidade de saúde utilizando dados do território 

e informações específicas, onde foram identificados os principais problemas da sua 

comunidade. Também foram apresentadas soluções para o problema, que pairam 

em ações com a equipe de saúde e com a comunidade. Deste modo foram 

estabelecidos de forma coletiva as prioridades, visto que dificilmente todos os 

problemas do território podem ser resolvidos ao mesmo tempo, principalmente pela 

falta de recursos (financeiros, humanos, materiais etc.). 

Foram descritos alguns problemas conforme o quadro a seguir, seguindo a seguinte 

ordem de classificação: importância do problema, urgência, capacidade de 

enfrentamento.  

Quadro 6. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita, Unidade de Saúde Centro de Saúde de Monteirópolis –

Monteirópolis, Alagoas 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Parasitoses e 

verminoses entre 

crianças; 

7 
Alta 

Total 1 

DCNTs entre 

adultos; 

5 
Alta 

Total 2 
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Saúde mental 

(alto número de 

casos). 

4 
Alta 

Total 3 

Implantação do 

acolhimento no 

Processo de 

Trabalho da 

Equipe de Saúde. 

4 Média Total 4 

Falta de 

medicamentos na 

farmácia básica;  

4 Alta Fora 5 

Falta de 

profissionais 

especialistas na 

região;  

3 Alta Fora 6 

Demora no 

recebimento de 

exames, , saúde 

mental (alto 

número de 

casos),  

3 Alta Fora 7 

Fonte: Equipe de Saúde Monteirópolis 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 
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A proposta de intervenção se dá em virtude da verificação de alta ocorrência de 

parasitoses entre a população da Comunidade atendida. Estes usuários 

principalmente crianças de 0 a 10 anos apresentam quase em 40% positivos em 

exames laboratoriais de fezes, o que ensejou a necessidade de ações que fossem 

realizadas no território, buscando diminuir tal prevalência ou até mesmo cessar o 

número de casos de positivos para parasitoses no território. Estes dados foram 

levantados a partir da prática clínica na unidade onde em um levantamento em 100 

exames analisados pelo menos 40 apresentavam anormalidades entre os usuários 

de 0 a 10 anos.  

As crianças atendidas hora apresentavam problemas de desenvolvimento 

relacionados a altura/peso, inquietação, desmaios, fraqueza, problemas de pele, em 

virtude de apresentarem grande número de parasitas (que posteriormente são 

confirmados via exames laboratoriais). 

Foi percebido que o território apresenta muitos problemas estruturais, principalmente 

no que tange a coleta de lixo, saneamento básico, utilização da água, asfaltamento, 

espaços de lazer. Além disso, a cultura local não preza muito pela higiene, havendo 

ainda locais com banheiros tipo “mictórios”, e outras formas de evacuação das fezes 

não convencionais e apropriadas.  

Aponta-se ainda a falta de medicamentos, a demora na entrega dos exames, entre 

outros problemas como fatores que justificam a necessidade da intervenção. Até 

mesmo porque é sabido que as parasitoses podem ser muito prejudiciais ao 

hospedeiro, podendo em casos extremos criar condições de levá-lo à morte.  

Em face da possibilidade de governabilidade do problema, e das possíveis 

vantagens que possam vir a comunidade, apresenta-se e justifica-se a proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 



27 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção sobre redução das parasitoses em indivíduos de 

0 a 10 anos cadastrados na Unidade de Saúde de Monteirópolis, Alagoas.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Capacitar a equipe de saúde quanto ao problema, fazendo com que contribua para a 

solução na comunidade atendida. 

Apresentar aos pais e responsáveis o que são parasitoses e quais suas 

consequências no organismo humano, propondo medidas preventivas a estes 

indivíduos da comunidade;  

Demonstrar a importância de se consumir água de qualidade, alimentos limpos, e 

lavar as mãos depois de fazer as necessidades;  

Distribuir Hipoclorito de Sódio com objetivo de melhorar a qualidade da água da 

região; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
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A proposta está fundamentada nos ensinos do Módulo de Planejamento e de 

Metodologia Científica, com base nos autores Campos, Faria e Santos (2010 e 

2017) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

O direcionamento das ações (passos) foi realizado conforme os ensinos de Correa, 

Vasconcelos e Souza (2018) no Módulo de Iniciação à Metodologia Científica 

Trabalho de Conclusão de Curso (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

No caso da execução do Projeto de Intervenção será utilizado o método de 

estimativa rápida onde através da verificação por amostragem nas fichas de 

atendimentos (exames laboratoriais) de crianças de 0 a 10 anos da Unidade Básica 

de Saúde Centro de Saúde Monteirópolis será evidenciado a necessidade de 

desenvolvimento de uma intervenção (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

O planejamento estratégico situacional está ligado à forma com que esta proposta 

irá intervir na realidade. Acredita-se que esta proposta poderá modificar 

grandemente através de medidas simples de higiene, uso de calçados, e hábitos 

educacionais para melhorar a saúde da população, uso de hipoclorito nas fontes de 

águas, além da capacitação da própria equipe de saúde, entre outras.  

É a partir da adoção dessas medidas, um cuidado maior com a água de uso na 

cozinha e para consumo certamente as parasitoses diminuirão sua incidência.  

Trata-se de um projeto de intervenção fundamentado em literaturas estruturadas, 

preconizando por livros, artigos, manuais do ministério da saúde, e tabulação de 

dados obtidos na própria unidade de saúde (exames laboratoriais). O parâmetro de 

avaliação vai ser a presença ou a ausência de parasitoses, não serão especificados 

os tipos ou classificações da mesma.    

Como fonte de pesquisa foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde, Bases de 

dados Scielo, Pubmed, Medline, Uptodate, Elsevier, além da biblioteca da Nescon e 

documentos de órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de 

busca para revisão bibliográfica. Com documentos que datam de 2000 a 2020. 

Foram utilizadas algumas técnicas como leitura seletiva, onde separou-se material 

por relevância a partir da pesquisa pelas palavras chaves: “Parasitoses”,  “Medicina 

de Família e Comunidade”, “Promoção da Saúde”. Utilizou-se materiais relativos aos 

anos 2000 a 2020 como parâmetro de literatura, e elencou os mais relevantes para o 

tema. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  
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5.1 Verminoses e Parasitoses 

 

As necessidades de saúde a partir de uma percepção mais ampla tem demonstrado 

que fatores como meio ambiente, saneamento básico e melhorias no acesso aos 

serviços de saúde, têm influenciado significativamente nas condições de saúde das 

populações (ARAÚJO, 2012).  

Nos últimos anos tem se visto uma diminuição nas taxas de mortalidade através de 

doenças infecto-parasitárias, todavia em algumas localidades em virtude da cultura 

da população, aliada às más condições de vida da população fazem com que as 

verminoses e parasitoses ainda causem um grande impacto na saúde da população. 

A etiologia das infecções parasitárias são helmintos e protozoários que colonizam o 

intestino de vertebrados. É considerado um grande problema de saúde pública. São 

muito comuns principalmente nas idades de 0 a 10 anos. Não faz distinção entre 

áreas urbanas e rurais, contudo apresenta variações segundo o ambiente e a 

espécie de parasita que está envolvido (BRASIL, 2010). 

O Datasus através de seu sistema de Informática apresentou em 2014, dados que 

demonstram que as doenças infecciosas e parasitárias representaram a sexta causa 

de morbidade no país. Neste ano representaram 776.358 internações. Estes 

números correspondem a 7,28% da morbidade hospitalar no período (BRASIL, 

2015).  

Os parasitas e vermes tem por característica promover drasticamente o estado 

nutricional das crianças. Geralmente em consequência da ocorrência de obstrução 

intestinal, da desnutrição, da anemia, da diarreia e má absorção dos alimentos pode 

apresentar diversos sintomas que vão desde manchas na pele, evacuação de 

vermes, até prurido noturno (CARVALHO, GUERRA, CAMPOS, et al., 2010).  

Nos casos mais severos pode resultar no comprometimento da capacidade 

funcional, da autonomia e qualidade de vida desse grupo etário. Acredita-se que a 

maior causa de vermes e parasitas esteja ligado a higiene dos alimentos e qualidade 

da água ingerida (SANTOS, BARROS, GOMES, et al., 2017).  

No município de Monteirópolis temos verificado nas visitas domiciliares muitas 

crianças de pés no chão. Além disso, muitas casas não possuem uma higiene dos 

alimentos, da água consumida, muitas vezes não filtrada, entre outras características 

que notadamente contribuem para o surgimento de vermes e parasitas. Dentre os 
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vermes e parasitas mais comuns encontrados no território estão giardíase, 

ascaridíase, oxiuríase e ancilostomíase.  

A giardíase, conhecida cientificamente como Giardia intestinalis (Giardia duodenalis, 

Giardia lamblia) como um protozoário que se encontra geralmente na porção 

superior do intestino delgado, sendo considerada a parasitose mais comum no 

território, gerando condições diarreicas nos usuários do território.  

A giardíase não faz distinção entre classe social. E nesse contexto, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) incluiu como doenças negligenciadas, de veiculação 

hídrica, comumente transmitida através da ingestão de cistos infectantes, 

principalmente advindos da água ou de alimentos contaminados. Outra via comum é 

a fecal-oral direta pelo processo mão ânus, mão boca (QUITES, ABREU, MATOSO, 

et al. , 2016).  

Dentre os sinais clínicos comuns da giardíase destacam-se alguns sinais e sintomas: 

náusea, edema, dor abdominal, diarreia, perda de peso, entre outros. O diagnóstico 

da giardíase é feito pela via laboratorial, e o seu tratamento se dá com 

antiparasitários. 

De acordo com o Ministério da Saúde pode-se adotar algumas drogas como 

(BRASIL, 2014): Secnidazol 2g VO em dose única para adultos, e 30mg/kg ou 

1ml/kg para crianças, em dose única, após refeição. Tinidazol 2g VO, em dose 

única. Metronidazol 250 mg duas vezes ao dia, por cinco dias, para adultos; em 

crianças, 15mg/kg/dia, VO, divididos em duas tomadas, por cinco dias, não 

ultrapassando 250 mg.  

A segunda verminose/parasitose comum no território é a ascaridíase. Trata-se de 

uma infecção originária do organismo Ascaris lumbricoides. É um verme nematódeo 

intestinal. Seu diagnóstico também se dá por via laboratorial. As apresentações 

clínicas geralmente se dão por febre, às vezes, sangue na expectoração (escarro), 

diarreia, perda de peso (BRASIL, 2010).  

Segundo o Ministério da Saúde o tratamento é feito com: Mebendazol, 100mg, 2 

vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos. Não se recomenda o uso em gestantes. A 

dose independe do peso corporal e da idade. Albendazol, 2 comprimidos, VO, em 

dose única (1 comp = 200mg), ou 10ml de suspensão (5ml = 200mg) (BRASIL, 

2014). 



32 

 

Já a terceira verminose/parasitose mais comum no território é a Oxiuríase. É uma 

infestação intestinal originária, geralmente assintomática e em alguns casos se 

apresenta com prurido retal, na grande maioria das vezes noturnamente. As crianças 

podem ter o sono prejudicado nos casos mais severos. Pode-se apresentar com 

uma coceira retal, um “desassossego, irritabilidade, desconforto” e sono intranquilo. 

É comum associar vulvovaginites à presença de oxiuríase (BRASIL, 2010).   

Faz-se o diagnóstico da oxiuríase através da via laboratorial, e o seu tratamento, 

segundo preconiza o Ministério da Saúde se dá com as seguintes drogas: Pamoato 

de pirvínio, 10mg/kg, VO, dose única; Mebendazol, 100mg, 2 vezes ao dia, durante 

3 dias consecutivos. A dose independe do peso corporal e da idade; Albendazol, 

10mg/kg, VO, dose única, até no máximo de 400mg. Não se indica estas drogas a 

gestantes (BRASIL, 2014).  

Por fim, apresenta-se a última verminose/parasitose mais comum no território, a 

ancilostomíase. Conhecida como infecção intestinal causada por nematódeos, que 

na grande maioria das vezes se apresenta de forma assintomática. Em infestações 

leves não se apresenta com sintomas específicos. Em crianças com idades de 0 a 

10 anos geralmente se apresenta com hipoproteinemia, déficit no desenvolvimento 

físico e mental (MACHARETTI, NORBERG, MARTINS, et al, 2014).  

Seu diagnóstico se dá também por via laboratorial e o tratamento se dá segundo o 

Ministério da Saúde com: Mebendazol, 100mg, 2 vezes ao dia, durante 3 dias 

consecutivos. Não se recomenda a gestantes. A dose independe do peso corporal e 

da idade; Albendazol, 2 comprimidos, VO, em dose única (1 comp = 200mg), ou 

10ml de suspensão (5ml = 200mg) (BRASIL, 2014).  

Com base nestas informações apresenta-se a seguir o plano de intervenção no 

território, com os nós críticos e demais passos do planejamento estratégico e 

método da estimativa rápida.  

 

 

 

 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
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Essa proposta refere-se ao problema priorizado “PARASITOSES ENTRE 

CRIANÇAS DE 0 A 10 NO TERRITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO DE 

SAÚDE DE MONTEIRÓPOLIS, MONTEIRÓPOLIS ALAGOAS”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 

2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A comunidade da UBS (Unidade de Saúde Centro de Saúde de Monteirópolis - 

ALAGOAS) é constituída basicamente por pessoas que vivem da lavoura e da 

pecuária (Zona Rural). 

Geralmente são indivíduos pouco alfabetizados e com renda inferior a 1 salário-

mínimo. Escolaridade Média de Ensino Fundamental. Há no Município cerca de 

7.159 habitantes, contudo na comunidade acredita-se que possua cerca de 3.500 

indivíduos cadastrados. 

Trata-se de uma cidade pacata, com alguns usuários de drogas ilícitas, alguns casos 

de gravidez na adolescência e casos de saúde mental. As residências são 

geralmente casas simples de alvenaria e de barro em alguns lugares.  

A cidade não apresenta asfaltamento em todo bairro, de modo que algumas ruas 

com paralelepípedo e outras em calçamento. Dentre as principais causas de óbito 

aponta-se as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, IAM, DPOC, Neoplasias 

Diversas, Falência Renal, Respiratória, AVC, e etc. 

Quanto as principais causas de internação apontam-se: Diarreia, Crises 

Hipertensivas, Glicêmicas, Doenças Respiratórias, do Aparelho Digestivo, entre 

outras.  

As doenças de notificação compulsória são dengue, hanseníase, tuberculose, sífilis, 

leishmaniose, HIV. Entre as crianças percebe-se um alto índice de verminoses e 

parasitoses.  

Acredita-se que este alto índice de verminoses e parasitoses esteja ligado aos 

hábitos de higiene inadequados, a água de consumo contaminada, falta de uso de 

calçados, e contato direto da terra com os pés, promovendo transmissão.  
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Justamente em virtude de tal constatação apresenta-se as ações a serem 

desenvolvidas no território buscando prevenir e combater as verminoses e 

parasitoses entre as crianças.   

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Existe no território muitas debilidades estruturais que vão desde falta de 

asfaltamento no Bairro, falta de saneamento básico, coleta de lixo não regular, 

banheiros inadequados, uso de água não tratada para consumo e para limpeza, 

higiene inadequada, falta de uso de calados quando em contato com a terra, entre 

outras questões que colaboram para o surgimento das parasitoses.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Quanto aos nós críticos do problema selecionado - Parasitoses em Crianças de 0 a 

10 anos na Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde Monteirópolis, apresenta-se:  

O primeiro nó crítico relacionado a ações de orientação à população quanto a 

hábitos de higiene;  

O segundo nó crítico diz respeito utilização insuficiente de hipoclorito de sódio nas 

fontes das águas da comunidade;   

O terceiro nó crítico está relacionado à realização de ações de educação 

permanente com a equipe de saúde com relação ao controle das parasitoses entre 

crianças da comunidade.  

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema 

“PARASITOSES ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 10 NO TERRITÓRIO DA UNIDADE DE 

SAÚDE CENTRO DE SAÚDE DE MONTEIRÓPOLIS, MONTEIRÓPOLIS 

ALAGOAS”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Monteirópolis, no município Monteirópolis, estado de Alagoas, deverão ser 

detalhados nos quadros a seguir:  
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Quadro 07. Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Combate a 

parasitoses entre crianças de 0 a 10 anos”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Monteirópolis, do Município Monteirópolis, Estado de 

Alagoas. 

Nó crítico 1 Ações de orientação à população quanto a hábitos de higiene; 

Operação 

(operações)  

Modificar os hábitos de higiene da população e do cuidado com a 

água, utilização de calçados e demais medidas 

Projeto Projeto de orientação à população e conscientização sobre medidas 

de higiene a serem adotadas junto às crianças e aos familiares em 

lavar bem os alimentos, higienizar com hipoclorito de sódio, ou 

vinagre, utilização de calçados 

Resultados 

esperados 

Diminuição na prevalência de Parasitoses entre crianças da Unidade 

Básica de Saúde Centro de Saúde Monteirópolis   

Produtos 

esperados 

Famílias orientadas e conscientizadas sobre medidas de higiene a 

serem adotadas junto às crianças e aos familiares em lavar bem os 

alimentos, higienizar com hipoclorito de sódio, ou vinagre, utilização 

de calçados 

Recursos 

necessários 

Político: obter o apoio da secretaria de saúde; 

Financeiro: recursos para realização do projeto;  

Cognitivo: entendimento das orientações por parte das famílias;  

Recursos críticos Estrutural – disponibilizar os profissionais da Unidade Básica de 

Saúde Centro de Saúde Monteirópolis para promover as ações e 

conscientização sobre higiene junto à comunidade;  

Cognitivo - Entendimento da população sobre as ações de 

conscientização 

Político: mobilização social em torno das medidas de conscientização 

relacionadas a higiene do Projeto;  

Financeiro: disponibilização de recursos para realização do Projeto  

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: liberação da Secretaria de Saúde dos profissionais para 

realizar as ações de conscientização;  

Cognitivo: fornecer informação de forma fácil e prática de fácil 

absorção;  

Financeiro: liberação de recursos por parte da secretaria de saúde 
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para realização do projeto;  

Ações estratégicas - Aplicar ações internas e externas na comunidade e escolas da 

comunidade;  

- Realizar ações de conscientização da população quanto a cuidados 

com a água, higiene de alimentos, e higiene pessoal (lavar as mãos 

antes das refeições e depois de fazer as necessidades fisiológicas); 

- Utilização contínua de calçados, principalmente por parte das 

crianças; 

- Monitoramento de eficácia das medidas. 

Prazo - Selecionar os participantes (30 dias);  

- Desenvolver medidas (120 dias);  

- Monitoramento (90 dias).  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

- Selecionar os participantes (Toda equipe de saúde)  

- Desenvolver medidas de sensibilização da população quanto a 

cuidados com a água, higiene de alimentos, e higiene pessoal 

(Enfermeiros e Médicos); 

- Utilização contínua de calçados, principalmente por parte das 

crianças(Enfermeiros, ACS); 

- Monitoramento de eficácia das medidas (Médico, Enfermeiro). 

Processo de 

monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento e avaliação será realizado depois da aplicação das 
medidas e será realizado pelo enfermeiro e médico da Unidade de 
Saúde.  

Fonte: o autor, 2020.  

 

 

 

 

 

 



37 

 

Quadro 08. Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Combate a 

parasitoses entre crianças de 0 a 10 anos”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde Monteirópolis, do 

Município Monteirópolis, Estado de Alagoas. 

Nó crítico 2 Utilização insuficiente de hipoclorito de sódio nas fontes das águas 

da comunidade. 

Operação 

(operações)  

Implantar na população o entendimento sobre a necessidade de uso 

de hipoclorito de sódio nas fontes das águas da comunidade.  

Projeto Projeto de conscientização do uso de hipoclorito de sódio nas fontes 

das águas da comunidade 

Resultados 

esperados 

Diminuição na prevalência de Parasitoses entre crianças da UBS 

Centro de Saúde Monteirópolis    

Produtos 

esperados 

 Programa de Controle de Parasitoses entre crianças da  UBS Centro 

de Saúde Monteirópolis. 

Recursos 

necessários 

Político: obter o apoio da secretaria de saúde e SUCAM; 

Financeiro: recursos para realização do projeto (obtenção do 

hipoclorito);  

Organizacional: agendar as ruas a serem visitadas pelos ACSs, 

casas mais carentes, regiões com maior vulnerabilidade, e distribuir o 

hipoclorito. 

Recursos críticos Estrutural – profissionais disponíveis UBS para aplicar o projeto 

Cognitivo. Entendimento das informações sobre o tema por parte da 

população 

Político: mobilização social em torno do Projeto;  

Financeiro: recursos para realização do Projeto e obtenção do 

hipoclorito caso não seja distribuído pela SUCAM;  

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: liberação da Secretaria de Saúde dos profissionais para 

realizar o projeto;  

Cognitivo: fornecer informação de forma fácil e prática de fácil 

absorção para aplicação do hipoclorito;  

Financeiro: liberação de recursos por parte da secretaria de saúde 

para realização do projeto;  
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Ações estratégicas - Selecionar os participantes para aplicar o projeto;  

- Distribuir hipoclorito de sódio a todas as residências;  

- Monitoramento de eficácia das medidas. 

Prazo - Selecionar os participantes (30 dias);  

- Desenvolver medidas (120 dias);  

- Monitoramento (90 dias).  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

- Selecionar os participantes (Enfermeiro, ACS)  

- Desenvolver medidas de sensibilização da população quanto a 

cuidados com a água, higiene de alimentos, e higiene pessoal 

(Enfermeiros e Médicos); 

- Utilização contínua de calçados, principalmente por parte das 

crianças (Enfermeiros, ACS); 

- Distribuição do hipoclorito (ACS); 

- Monitoramento de eficácia das medidas (Médico, Enfermeiro). 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

O monitoramento e avaliação será realizado depois da aplicação das 

medidas e será realizado pelo enfermeiro e médico da Unidade de 

Saúde.  

Fonte: o autor, 2020. 
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Quadro 09. Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Combate a 

parasitoses entre crianças de 0 a 10 anos”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde Monteirópolis, do Município de Monteirópolis, Estado de Alagoas. 

Nó crítico 3 Realização de ações de educação permanente com a equipe de 

saúde com relação ao controle das parasitoses entre crianças da 

comunidade. 

Operação 

(operações)  

Orientar a equipe de saúde sobre os principais fatores de risco 

relacionados às parasitoses e como combatê-los na comunidade.   

Projeto Projeto de capacitação da equipe e combate às parasitoses. 

Resultados 

esperados 

Equipe capacitada e apta a auxiliar no combate a parasitoses na 

comunidade.    

Produtos 

esperados 

Equipe pronta a desenvolver as ações de combate a parasitoses 

entre crianças da UBS Centro de Saúde Monteirópolis. 

Recursos 

necessários 

Político: obter o apoio da secretaria de saúde para liberação de uma 

tarde de capacitação; 

Financeiro: recursos para realização do projeto (computador, data 

show, caixa de som, microfone);  

Cognitivo: agendar uma sexta-feira no período vespertino para 

capacitar a equipe definir cronograma e funções de cada membro. 

Recursos críticos Político: apoio da secretaria de saúde com os recursos materiais 

para aplicar o projeto 

Cognitivo. Entendimento das informações e funções por parte da 

equipe sobre o tema   

Controle dos 

recursos críticos 

Médico e enfermeira (organogramas, cronogramas, com motivação 

favorável) 

  

Ações estratégicas - Convidar a equipe de saúde a participar do projeto  

- Capacitar com informações pertinentes ao projeto   

- Monitoramento de eficácia das etapas. 

Prazo 60 dias  
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Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

- Convidar a equipe de saúde a participar do projeto (Médico e 

Enfermeira) 

- Capacitar com informações pertinentes ao projeto (Médico) 

- Monitoramento de eficácia das etapas (Médico e enfermeira)  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

O monitoramento e avaliação será realizado antes, durante e depois 

através de organogramas e cronogramas das ações, a partir do 

avanço de cada etapa vai se avaliando a eficácia das medidas.   

Fonte: o autor, 2020.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As verminoses e parasitoses são uma realidade no município de Monteirópolis 

Alagoas. A prática clínica na Unidade de Saúde Monteirópolis evidenciou a 

necessidade de ações com esta população. Justamente por isso apresenta-se esta 

proposta de desenvolver ações com a equipe de saúde e com os usuários do 

território.  

O objetivo da proposta era “Elaborar um projeto de intervenção sobre redução das 

parasitoses em indivíduos de 0 a 10 anos cadastrados na Unidade de Saúde de 

Monteirópolis, Alagoas.” Neste sentido o objetivo foi contemplado plenamente.  

Os demais objetivos específicos de “Capacitar a equipe de saúde quanto ao 

problema, fazendo com que contribua para a solução na comunidade atendida;”, 

“Apresentar aos pais e responsáveis o que são parasitoses e quais suas 

consequências no organismo humano, propondo medidas preventivas a estes 

indivíduos da comunidade;” e a necessidade de “Demonstrar a importância de se 

consumir água de qualidade, alimentos limpos, e lavar as mãos depois de fazer as 

necessidades;” e “Distribuir Hipoclorito de Sódio com objetivo de melhorar a 

qualidade da água da região;” foram amplamente alcançados.  

Atualmente o projeto está em execução e não houve mensuração sobre os 

resultados, mas tem-se percebido uma diminuição prévia de pelo menos 50% dos 

casos de verminoses e parasitoses. Além disso tem-se visto nas visitas domiciliares 

uma ação dos ACS bem mais direcionada e efetiva. Casos de diarreia e demais 

complicações provenientes da água consumida também têm diminuído.  

Até março de 2020 acredita-se que poderá se mensurar com maior qualidade a 

situação, até mesmo porque a proposta ainda se encontra em execução.  

Com a equipe de saúde serão traçados planos e metas voltadas à capacitação e 

ação na comunidade com orientações, distribuição de hipoclorito de sódio e hábitos 

voltados à higiene desta população, visto que ao que tudo indica os parasitas e 

vermes estão vindo tanto da água sem tratamento que algumas famílias fazem uso, 

como dos maus hábitos de higiene.  

Por fim deseja-se que após o findar da Covid-19 quando as ações estiverem mais 

simples de serem executadas acredita-se que a proposta terá um grande apoio da 
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comunidade e trará muitos benefícios, principalmente na esfera de educação em 

saúde e promoção da saúde das crianças de 0 a 10 anos foco desta proposta.  
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