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RESUMO: Enteroparasitoses ou Parasitoses Intestinais são um conjunto 

de doenças negligenciadas consideradas um grave problema de saúde 

pública. Essas refletem as condições socioeconômicas de uma 

população, em que as crianças de famílias com o acesso a saneamento 

básico em condições precárias e maus hábitos de higiene são 

consideradas o grupo mais afetado pelo problema, principalmente 

aquelas que se encontram em idade escolar. Este trabalho tem como 

objetivo principal utilizar a ferramenta da educação em saúde como 

subsídio para prevenção de Enteroparasitoses em nível primário, em 

crianças de uma creche filantrópica, localizada na cidade de Belém/PA. 

A metodologia utilizada foram palestras educativas que levaram 

informações acerca das medidas de prevenção passíveis de adoção pela 

população envolvida no estudo. Observou-se como principal ponto 

crítico do processo de cuidados às crianças a falha quanto ao hábito da 

lavagem das mãos, o que pode predispor as crianças a maiores chances 

do desenvolvimento do problema. Estudos realizados anteriormente 

evidenciaram prevalência de Enteroparasitoses em crianças, e a 

constituição desse grupo como mais susceptível ao seu desenvolvimento, 

seja por precariedade no acesso a saneamento básico, maus hábitos de 

higiene, seja pela associação dos dois fatores. 

 

Palavras-chave: Enteroparasitoses. Parasitoses Intestinais. Doenças 

Negligenciadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Enteroparasitoses ou Parasitoses Intestinais são um conjunto de 

doenças negligenciadas, consideradas um grave problema de saúde 

pública. Essas doenças refletem as condições socioeconômicas de uma 

população, sendo os grupos mais expostos as crianças de famílias que se 

encontram com o acesso a saneamento básico em condições precárias, o 

que é considerado um fator predisponente ao seu surgimento. Além 

disso, maus hábitos de higiene também podem contribuir 

consideravelmente com sua prevalência e incidência e até mesmo 

mortalidade. Esse fator de risco deve-se ao fato de a principal via de 

transmissão ser considerada a orofecal, sendo a ingestão de alimentos e 

água contaminada as principais fontes de infecção (BIASI et al., 2009; 

BISCEGLI et al., 2009; LUDWIG et al., 2012). 

Os parasitas são divididos em dois grupos: Protozoários e 

Helmintos, sendo mais frequente no Brasil Giardialamblia para 

protozoários e Ascaris lumbricoides e Trichuristrichuris para helmintos. 

Os indivíduos parasitados podem albergar um ou mais parasitas, 

constituindo-se mono ou poliparasitado, respectivamente (BIASI et al., 

2014). 

Apesar das Enteroparasitoses serem consideradas endêmicas em 

países subdesenvolvidos, como o Brasil, nos quais as condições de 

saneamento básico, baixo nível socioeconômico e cultural, falta de 

orientação sanitária, baixo nível de higiene, idade, dentre outros fatores, 

podem contribuir consideravelmente com o seu desenvolvimento, vale 
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ressaltar que há uma série de medidas que podem ser adotadas e 

utilizadas para sua prevenção em nível primário (BIASI et al., 2009; 

BISCEGLI et al., 2009; BELLOTO et al., 2011; LUDWIG et al., 2012). 

 Com base no exposto, este trabalho apresenta como problemática 

a identificação de hábitos que possam contribuir com o surgimento das 

Enteroparasitoses em um grupo de crianças de uma creche filantrópica 

localizada em Icoaraci, um distrito de Belém/PA e a implementação de 

medidas de educativas em nível de prevenção primária que possam ser 

utilizados como fator contribuinte na prevenção desse grupo de doenças. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil as Enteroparasitoses constituem um grave problema de 

saúde pública, sendo evidente o reflexo das condições socioeconômicas 

no seu desenvolvimento. As crianças, no entanto, constituem-se o grupo 

de maior risco para o acometimento por parasitoses intestinais por 

diversos fatores, dentre eles, podemos destacar os hábitos de higiene que 

são constituídos por elas e pelas pessoas envolvidas em seus cuidados, 

fato que se deve ao desconhecimento quanto aos fatores de risco 

relacionados à predisposição ao desenvolvimento do problema 

(BUSATO et al., 2014). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), até o ano de 2012, mais de 70% dos municípios brasileiros não 

tinham acesso a saneamento básico, além disso, pouco mais de 32% dos 

municípios do país possuem algum programa, projeto ou ação de coleta 
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seletiva de lixo em atividade, o que de alguma maneira pode contribuir 

com a incidência desses tipos de doenças consideradas negligenciadas 

pelo poder público. 

De acordo com Visseret al. (2011), a população amazônica faz 

parte de grupos populacionais de baixo padrão socioeconômico e 

precárias condições sanitárias que acabam ocasionando determinados 

agravos a saúde, sobretudo no que diz respeito às Enteroparasitoses. 

O Ministério da Saúde estabelece que se realize um Plano 

Nacional de Vigilância e Controle das Enteroparasitoses e que esse deve 

estar baseado em dados epidemiológicos (BRASIL, 2005). 

Ações de educação em saúde que possibilitem uma abordagem 

preventiva das Enteroparasitoses em nível primário podem contribuir 

com a diminuição em sua incidência, prevalência e morbimortalidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 Para o desenvolvimento deste projeto, inicialmente foi 

desenvolvido um levantamento de cunho bibliográfico utilizando como 

bases de dados as fontes: PubMed, Lilacs e Scielo, onde os indexadores 

inseridos na pesquisa foram: Intestinal parasites; Enteroparasitoses; 

Health Education; Parasitoses Intestinais; Educação em Saúde; e 

Doenças negligenciadas. 
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LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Este trabalho trata-se de um projeto de extensão vinculado à Faculdade 

Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), localizada na região Norte de 

Brasil, na cidade de Belém, Estado do Pará. Contou com a participação 

da aluna extensionista Kelly Guedes da Silva. 

O Local escolhido para sua execução foi a creche filantrópica 

ASMIMA localizada na Rodovia Augusto Montenegro, Km10, rua 

Mario Andreazza, Bairro Tocantins município do Pará. 

Esta creche atende a aproximadamente 180 crianças de 1 a 10 

anos e para execução de suas atividades diárias conta com o apoio de 8 

cuidadoras em período integral. As cuidadoras são responsáveis por 

atividades que incluem desde o banho até a alimentação das crianças. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este projeto foi desenvolvido durante o período de 1 (um) ano. 

Iniciou em março de 2015 e terminou em fevereiro de 2016. No início, 

foi realizado um acompanhamento da rotina envolvida na creche. Nos 

primeiros três meses, foram observados como eram realizados os 

cuidados às crianças, desde o banho até o preparo dos alimentos; 

posteriormente, após observam-se os pontos críticos envolvidos em todo 

processo de cuidados, foram elaborados planos educativos com as 

crianças, cujos aspectos envolvidos ao processo de saúde-doenças 

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/pa/belem/rd-a-montenegro-km10-mario-andreazza.html
http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/pa/belem/rd-a-montenegro-km10-mario-andreazza.html
http://www.apontador.com.br/local/pa/index.html
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relacionados ao desenvolvimento e prevenção das Enteroparasitoses 

foram abordados de forma lúdica e em linguagem devidamente acessível 

e empregável por elas. 

As medidas implementadas junto aos cuidadores foram abordadas 

de forma mais minuciosa, cujo trabalho desenvolvido foi realizado por 

meio da implementação de palestras educativas aos finais de semana. 

Nas palestras eram abordados os aspectos relacionados aos fatores de 

risco envolvidos a maiores chances de desenvolvimento de 

Enteroparasitoses e às formas passíveis de prevenção, por meio da 

adoção de hábitos de higiene considerados saudáveis. 

 No período de observação das atividades, todos os pontos 

envolvidos no processo de cuidados foram observados, tais como: 

lavagem dos alimentos, lavagem das mãos antes e após às refeições, e 

antes e após ir ao banheiro. As crianças foram acompanhadas e seus 

hábitos de higiene também foram observados, Higiene bucal, lavagem 

das mãos e a frequência com que tomavam banho. 

 A forma em que as crianças eram expostas aos fatores de risco 

ficou evidente, pois a exposição era mais frequente na hora do lanche, 

onde, ao brincarem constantemente no local em contato direto com o 

solo, se retiravam e se deslocavam até o refeitório sem qualquer cuidado 

com a higiene das mãos, fato preocupante, uma vez que a maioria dos 

parasitos está presente nesse tipo de ambiente. 

 Em relação às cuidadoras, a rotina intensa de trabalho, algumas 

vezes, acarretava em esquecimento quanto a hábitos simples que incluem 
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também a lavagem das mãos, principalmente quando estavam divididas 

entre o momento de lazer das crianças e a preparação dos alimentos. 

 O hábito de lavar as mãos antes do preparo das refeições em 

relação às cuidadoras e na hora do lanche para as crianças foram os 

pontos mais críticos observados no processo, pois evidenciou-se por 

meio do acompanhamento que este era realizado de forma eventual 

apenas pelas cuidadoras, e isso pode predispor diretamente as crianças ao 

desenvolvimento de Enteroparasitoses. Além disso, o bairro onde fica 

localizada a creche, encontra-se na região periférica da cidade de 

Belém/PA, o que expõe as crianças e a população local a condições 

precárias de saneamento básico, facilitando ainda mais o surgimento do 

problema. 

 Vários estudos revelam que esses fatores considerados de risco 

para o surgimento de Enteroparasitoses podem contribuir diretamente 

com as altas taxas de incidência registradas do problema. 

Em um estudo realizado por Santos et al. (2010) entre os anos de 

2007 e 2008, em uma comunidade ribeirinha do estado do Amazonas, em 

um grupo de 200 crianças com idade entre 6 meses e 12 anos analisadas, 

166 delas (83%) tiveram o resultado positivo para Enteroparasitoses. 

Em outro estudo realizado por Visser et al.(2011) na cidade de 

Manaus no Amazonas, observou-se que 44,2% dos indivíduos analisados 

encontravam-se parasitados e que a maioria apresentava 

monoparasitismo (55%) e o tipo de parasita mais prevalentes eram os 

protozoários, sendo a Entamoeba coli (42,2%), considerando-se o 

parasita mais predominante. Já em relação à idade, as crianças com idade 
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entre 7 e 14 anos foram as que obtiveram o maior número de resultados 

positivos, onde do grupo de 83 crianças analisadas, 47 deram positivo 

para Enteroparasitoses (aproximadamente 60%); em segundo lugar, 

ficaram as crianças com idade entre 2 e 6 anos, onde de um grupo de 82 

crianças, 37 amostras analisadas obtiveram resultado positivo 

(aproximadamente 40%). 

Filho et al. (2011), em um estudo realizado no município de 

Osasco/SP, compararam a incidência de Enteroparasitoses de um grupo 

de crianças de escola particular a um grupo de crianças de favela, onde 

apenas duas das 34 crianças de escola particular obtiveram resultado da 

análise positivo para Enteroparasitoses, sendo a Giardia lamblia o 

parasito evidenciado nas duas. No entanto, nas crianças de rede pública, 

das 84 que foram analisadas, 51, ou seja, 60,7% obtiveram resultado 

positivo. Esse fato corrobora diretamente com outros estudos que 

sugerem a relação entre os fatores socioeconômicos e demográficos, 

relacionando-os a maiores chances de desenvolvimento de 

Enteroparasitoses. 

Fica evidente, por meio dos estudos apresentados, a maior 

prevalência de Enteroparasitoses em crianças, e a constituição deste 

grupo como mais susceptível ao seu desenvolvimento, seja por 

precariedade no acesso a saneamento básico, maus hábitos de higiene, 

seja pela associação dos dois fatores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As Enteroparasitoses constituem-se um grave problema de saúde 

pública, no entanto passíveis de prevenção. O projeto desenvolvido 

demonstrou que a educação em saúde pode ser uma ferramenta 

facilitadora a subsidiar em tal processo, em que pode ser observado por 

meio da população trabalhada que a maioria das informações fornecidas 

em relação aos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento e 

prevenção não eram conhecidos, e, ao obterem tais informações, 

passaram a implementar as medidas em seu dia a dia, diminuindo, assim, 

as chances do acometimento pelo problema. 
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