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Introdução: As parasitoses intestinais são infecções causadas por protozoários e helmintos 

que estabelecem uma relação ecológica desarmônica com o ser humano. São as doenças mais 

comuns no mundo, atingindo cerca de 50% da população mundial e no Brasil abrangem em 

torno de 36% (trinta e seis por cento) da população, com prevalência nas regiões norte e 

nordeste, ocorrendo com maior frequência em áreas tropicais [1]. Constituem um grave 

problema de saúde publica, inclusive em países desenvolvidos, tal cenário é decorrente das 

grandes transformações ocorridas a partir da década de setenta, caracterizada pela urbanização 

acelerada, mudanças climáticas e o alto fluxo de imigração devido a maior aproximação com 

outros países, tais condições resultaram no processo de favelização, deficiente saneamento 

básico, condições de higiene precárias, ausência de educação sanitária e os costumes culturais, 

os quais são os grandes fatores de propagação dessas enteroparasitoses [2]. Ao enfoque social, 

as parasitoses intervêm na qualidade de vida nos aspectos econômicos e nas atividades de 

vida diária, contribuindo para o aumento dos índices de desnutrição [3]. Somado a este 

contexto, Tricuríase ou Trichuris Trichiura é a terceira infecção parasitária mais comum, com 

estimativa de cerca de 604 milhões de indivíduos contaminados e tem como linha de 

transmissão a via fecal-oral, pela ingestão dos ovos nos alimentos e água contaminada com 

fezes humanas, logo, diretamente ligadas às questões socioeconômicas e socioculturais [4]. 

Assim, a educação em saúde é um importante fator de prevenção constituído por um conjunto 

de saberes e práticas orientadas a promoção de saúde, uma vez que tem como princípios 

regulamentar, controlar os gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos de uma 

determinada população. Trata-se de um artificio em que o conhecimento científico atinge a 

sociedade, oferecendo subsídios para a adoção de novas condutas em saúde, essencial no 

trabalho do cuidado em enfermagem, estabelecendo-se a partir da participação da população 

com o compartilhamento de suas vivencias, culturas, crenças e necessidades [5]. Objetivos: 

Relatar a experiência e a importância da realização de ações educativas sobre Tricuríase, 

como forma de promover a prevenção, a troca e a construção de saberes entre as acadêmicas e 

os idosos da Unidade Municipal de Saúde do Guamá (UMS). Descrição da Experiência: 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, tipo relato de experiência, 

desenvolvido por acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal do Pará, sob a 

supervisão docente, durante as atividades extensionistas do projeto “Promoção de saberes 

sobre parasitoses intestinais em idosos em situação de vulnerabilidade econômica”, no mês 

agosto de 2019, na sala de espera da Unidade Municipal de Saúde do Guamá, situada na 

cidade de Belém- PA, tendo como público alvo, o grupo de idosos agendados para a consulta 

de enfermagem. Observou-se que tal grupo possuía baixo nível de instrução, fator que 

dificulta a abordagem e o entendimento geral sobre a condição de saúde proporcionada pela 

patologia e dos métodos de prevenção. Para a ação educativa utilizou-se de estratégias de 

abordagem em grupo e uma tecnologia educativa do tipo Leve-Dura um jogo interativo (caça-

palavras), priorizando a linguagem clara, obejtiva e acessível para facilitar a assimilação das 

informações pelos idosos. O tema abordado foi selecionado a partir de uma pesquisa 

epidemiologica, a qual apontava as parasitoses mais recorrentes na região. A ação foi divida 
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em dois momentos: no primeior momento foi realizado uma abordagem verbal apesentando 

os tópicos sobre sua definição, principais sinais e sintomas; forma de transmissão, tratamento 

e medidas de prevenção e, posteriormente, foi aplicado um jogo interativo, o qual os 

participantes deveriam localizar palavras definidoras das etapas. Ao final sanaram-se todas as 

dúvidas dos presentes, por meio de um debate sobre seus conhecimentos empírico e suas 

incertezas sobre o tema abordado. Resultados: Observou-se o baixo conhecimento do grupo 

mediante o uso do termo parasitologia intestinal e Tricuríase, apresentando um baixo saber 

sobre a patologia, porém com amplo entusiasmo e curiosidade sobre o assunto. No decorrer 

da ação os usuários ficaram atentos às explicações, principalmente, sobre a forma de 

transmissão e das complicações que podem acontecer, interagindo na troca de saber por meio 

da exposição das suas opiniões, vivências e duvidas, mostrando seus conhecimentos 

empíricos e disponibilidade para a reformulação das suas ações e saberes, argumentando cada 

orientação sobre os tipos de prevenção estabelecida, sempre adequando as suas necessidades e 

possibilidades. O momento da realização do caça palavras mostrou-se de grande repercussão 

entre os usuários que debatiam, entre si, sobre a veracidade da palavra encontrada. 

Conclusão: Evidenciou-se a necessidade e importância de uma intervenção educativa, visto 

que a população apresentou dizeres e conhecimentos superficiais e hábitos que facilitam a 

infecção e disseminação da parasitologia assegurada pelos costumes culturais. Tal momento 

foi também de capacitação, na qual houve a ressignificação do senso comum e a intervenção 

na tentativa da mudança dos hábitos dos usuários ali presente, como as Atividades 

instrumentais de vida diária (AIVD) e Atividades básicas de vida diária (ABVD) e ainda a 

promoção da autonomia dos idosos em poder disseminar as informações ali construídas com 

outros usuários e pessoas de seus núcleos de convívio social, diminuindo cada vez mais os 

índices de proliferação da Tricuríase em todas as etapas da vida. 

 

Descritores: Educação em saúde, Parasitologia, Tricuríase. 

 

Referências: 
 

1 – Neves DP, Melo AL, Linardi, PM, Vitor RWA. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: 

Atheneu; 2010. 

2 – Rodrigues SR, Gomes SCS, Lima RJCP, Nascimento JXPT. Projeto parasitoses 

intestinais em crianças: Prevalência e fatores associados. Revista Ciência em Extensão. 

2018;11(3):50-63. 

3 – Gomes SCS, Rodrigues SR, Silva AB, Arruda AKS, Silva NM, Macedo RS et al. 

Educação em saúde como instrumento de prevenção das parasitoses intestinais no 

município de Grajaú - MA. Pesquisa em Foco. 2016;21(1):34-45. 

4 – Filho JMML, Moeira NLM, Barbosa AF, Tavares RH, Gomes AP, Batista RS et al. 

Trichuris Trichiura: abordagem diagnóstica e terapêutica. Sociedad lberoamericana de 

Información Científica [Revista em Internet] 2003 julho. [acesso 23 de outubro de 2019]; 

1(2): Disponível em: http://www.siicsalud.com/des/expertoimpreso.php/20288 

5 – Souza LVB, Marques DKA, Freitas FFQ, Silva PE, Lacerda ORM. Educação em saúde e 

enfermagem: revisão integrativa da literatura. Rev. Ciênc. Saúde Nova Esperança. 

2013;11(1):112-121.

 


