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Introdução: As verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas que se 

instalam no organismo do hospedeiro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que 

mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo estejam com algum tipo de verme ou parasita. 

À morte de 135 mil pessoas por ano, está vinculada com as infecções parasitárias intestinais, 

ainda de acordo com a OMS. As verminoses acometem em ambos os sexos, independente da 

idade e em áreas desprovidas da falta de saneamento básico, a transmissão ocorre através da 

ingestão de água e alimentos contaminados. Um dos principais problemas de saúde pública, 

especialmente em comunidades ribeirinhas, na qual as condições de saneamento básico são 

precárias, inexistindo infraestrutura que viabilize o destino adequado dos dejetos, bem como o 

acesso à água potável. Os vermes podem ser divididos em dois grupos diferentes, de acordo 

com suas características anatômicas, um grupo dos nematelmintos que possuem corpo 

cilíndrico e liso, com ambas extremidades afuniladas, sistema digestório completo e sexos 

separados, o outro grupo sendo dos platelmintos na qual possuem corpo achatado e sistema 

digestório incompleto. Os vermes podem provocar perda de apetite, dores abdominais, 

náuseas, diarreia, distensão abdominal e sangramento do aparelho intestinal e urinário. De um 

modo geral, eles se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos, como o 

fígado, pulmões e cérebro. O diagnóstico é feito através de exame laboratorial de fezes para 

identificar o tipo de verme causador da doença. O tratamento das verminoses é realizado por 

medicação via oral, vermífugos específicos para o tratamento de verminoses¹. As ações 

preventivas e educativas representam um importante papel no que se refere ao desejo de 

mudar atitudes diante dos processos de morbi-mortalidade. A educação em saúde é uma chave 

importante para a prevenção de verminoses, sendo considerada um método de diminuição de 

incidência muito eficiente. Ensinar a população como prevenir essas doenças é um método de 

promover uma saúde de qualidade de toda comunidade². A promoção da saúde não se resume 

apenas em tratar os doentes, mas sim em adotar medidas que abordem aspectos físicos, 

mentais e sociais que determinem as condições essenciais de uma vida saudável. Sendo assim, 

a promoção da saúde ocorre, quando são asseguradas as condições para uma vida digna dos 

cidadãos, e, especificamente, por meio da educação, da adoção de estilos de vida saudáveis, 

do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, da produção de um ambiente 

saudável, da eficácia da sociedade na garantia de implantação de políticas públicas voltadas 

para a qualidade da vida e dos serviços de saúde Objetivos: Relatar a experiência vivenciada 

durante o desenvolvimento de oficinas educativas a sobre verminoses, realizadas em uma 

comunidade ribeirinha no estado do Pará. Descrição da Experiência: Estudo descritivo, tipo 

relato de experiência. Desenvolvido no contexto do projeto de extensão “Esse Rio é Minha 

Rua”, desenvolvido no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), através do Núcleo 

de Inovação e Empreendedorismo Júnior (NIEJ), que busca contribuir para o 

desenvolvimento local e o empoderamento da população regional através da realização de 

ações com diferentes comunidades e em diferentes áreas de atuação, incluindo atendimentos 
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de saúde, capacitação jurídica, consultoria de negócios e formação empreendedora, entre 

outras. O projeto que existe há mais de 10 anos, é formado por acadêmicos da área da saúde 

(Enfermagem, Nutrição, Medicina, Fisioterapia, Odontologia e Farmácia), e tem como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável, além de promover palestras e 

atendimentos que ajudem na melhoria dos cuidados com a saúde daquele local e também 

aprimorar os procedimentos de extensão, por meio da experiência vivenciada, de forma a 

contribuir futuramente com outras comunidades. Os módulos do projeto de extensão 

acontecem quinzenalmente, onde os discentes de diversas áreas planejam e integram 

atendimentos, assistência multiprofissional e ações de educação e promoção em saúde. As 

ações desenvolvidas pelos discentes de enfermagem tem como objetivo principal a 

intervenção na realidade diante das verminoses, que afetam principalmente as crianças 

residentes neste território. As verminoses na comunidade tem alta prevalência na comunidade 

em torno de 1 a cada 2 crianças, apresentam sinais e sintomas clássicos e evidentes da doença. 

Assim, se planejou o desenvolvimento de uma oficina educativa na percepção dos discentes 

de enfermagem que são membros do projeto, cuja as ações deveriam se fundamentar de forma 

integrada, com uso de tecnologias moderadas, que pudessem causar impacto e contribuir do 

forma efetiva na ação de prevenção. Sendo possível educar os pais e filhos sobre as 

verminoses favorecendo entendimento, compreensão e sensibilização dos usuários quanto as 

formas de contágios, transmissão e tratamento. Participaram da oficina 86 famílias, em torno 

de 129 moradores, entre crianças e adultos. Por meio dos tópicos estruturados sobre as 

verminoses, foi possível veicular mais informações que visam à prevenção, a minimização 

dos riscos e a produção do autocuidado, promovendo portanto estimulo de ações que 

valorizam a importante do indivíduo, da comunidade e da saúde, incentivando práticas e 

hábitos que estimulam as mudanças de estilo de vida. Ainda, foi possível a partir do 

desenvolvimento de práticas de educação em saúde sobre as verminoses, abordar também 

temas transversais relacionados à educação, higiene, boas práticas de promoção e prevenção 

da saúde Resultados: O desenvolvimento de ações de educação em saúde estimulam os 

discentes do curso de Enfermagem no desenvolvimento profissional baseado na prática de 

competências e habilidades de comunicação, planejamento, integração, comunicação e 

atenção à saúde, assim como no compartilhamento de saberes no seu processo de formação. 

Os discentes descrevem a riqueza de conhecimento, em saber que podem contribuir para 

melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha. Conclusão: A vivência possibilitou 

aos discentes uma nova e rica experiência de educação em saúde no assistência de 

Enfermagem em comunidade ribeirinhas, uma vez promoveu a aproximação dos usuários a 

boas práticas de promoção e prevenção como ferramenta na qualidade de vida e diminuição 

na incidência de verminoses. Nesse sentido, foi possível perceber a importância de 

intervenções educativas dessa natureza, neste público especifico, tendo em vista as inúmeras 

fragilidades no processo de acesso e assistência por meio de serviços estruturados e fixos de 

saúde. Tal atividade contribuiu, ainda, para a construção e o aprimoramento do saber-fazer da 

enfermagem através do planejamento das ações por parte dos discentes, o ensinar-aprender, 

enriquecendo a formação do profissional de enfermagem de maneira crítica e reflexiva sobre a 

realidade, apontando para os princípios de uma educação profissional ampliada, considerando 

as especificidades das diversas unidades de produção do cuidado em saúde. 

 

Descritores: Enfermagem, Educação em saúde, Ensino. 
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