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A Educação em Saúde é entendida como qualquer combinação intencional de experiências de
aprendizagem com objetivo de facilitar medidas comportamentais ou ações sobre os determinantes
sociais da saúde a serem adotadas por pessoas ou comunidades. Este trabalho teve como objetivo
analisar prontuários médicos de crianças atendidas na Unidade de Saúde e matriculadas em escolas da
comunidade Quilombola do Oiteiro, em Penedo/AL, visando o estudo epidemiológico das principais
parasitoses que acometem esses sujeitos. Esses dados serão apresentados e discutidos nas escolas e
na comunidade por meio de um projeto de intervenção com atividades educativas de promoção e
prevenção a saúde nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde, Medidas de higiene, Parasitoses intestinais.

This work brings an analysis of texts and illustrations, made by students of the 7th year, regarding the
Biological Control of Pests using entomopathogenic fungi. The same was guided by the programmatic
content of the series, regarding the Kingdom Fungi, contained in the Didactic Book. The study on
entomopathogenic fungi was deepened during the execution of the activities of the Scientific Initiation
Program (PIBIC / UFAL) and was applied in a school where the surrounding community survived
predominantly from agriculture. In this sense, an expositive lecture was given on the subject, and later
students were asked to produce the material. In the texts and illustrations produced, students
demonstrated significant learning, reflection on their local reality and understanding of the relevance of
fungi in human life.

Keywords: Science Teaching. Supervised internship. Biological control. Entomopathogenic fungi.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, as enteroparasitoses constituem um sério problema de saúde pública ocupando lugar de
destaque no cenário das doenças tropicais. A prevalência e incidência dessas doenças atingem níveis
epidêmicos, principalmente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos (SANTOS MERLINI et al.,
2010).

Segundo Nolla e Cantos, 2002 a maioria das doenças é transmitida pela ingestão de alimentos, que está
ligada a hábitos precários de higiene pessoal e doméstica dos manipuladores, à limpeza e ao controle
ambiental, dentre outros, além da falta de educação em saúde, em especial na fase escolar. Desse modo
a educação em saúde como uma estratégia à promoção a saúde na prevenção da disseminação das
enteroparasitoses na população mais carente ainda enfrenta dificuldade relativa à assistência dos
serviços de saúde (BUSS, 2000).

As parasitoses intestinais são doenças cujos agentes etiológicos são helmintos ou protozoários, os quais,
em pelo menos um dos períodos do ciclo evolutivo, localizam-se no aparelho digestivo do homem,
podendo provocar várias alterações patológicas (FERREIRA et al., 2004). Dentre as protozooses
destacam-se, pela sua importância na infância, a Giardíase e a Amebíase (SILVA e SANTOS, 2001).

Segundo Neves 2000, a infecção parasitária afeta a maioria da população mundial e pode ser definida
com o desenvolvimento e multiplicação de um agente infeccioso no homem ou animal. As infecções
parasitárias são comuns e mais negligenciadas afetando mundialmente a população em 30% de acordo
com a (UNICEF,1998).

A Educação em Saúde é entendida como qualquer combinação intencional de experiências de
aprendizagem com objetivo de facilitar medidas comportamentais ou ações sobre os determinantes
sociais da saúde a serem adotadas por pessoas ou comunidades. Seu processo se distingue de qualquer
outro que contenha experiências acidentais de aprendizagem. (BUSS, 2000, p. 23).
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Na prática, a educação em saúde constitui apenas parte das atividades técnicas voltadas para a
promoção da saúde, sendo seu objetivo especifico a organização lógica do componente educativo de
programas que se desenvolvem na escola, no local de trabalho, no ambiente e na comunidade. De
acordo com (MARCONDES, 2005) a educação não se limita a dar conhecimentos; preocupa-se em
motivar o aprendizado, e a avaliação de fontes de informações para tornar capaz de adotar práticas
comportamentais com base no conhecimento.

Na abrangência educacional, saúde é um dos temas transversais citados nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) o qual indica que este tema seja abordado de forma ampla com a construção
permanente individual e coletiva e não como uma imagem suplementar da doença (BRASIL, 1998;
FERNANDES et al, 2004). Assim, a escola que é a instituição voltada ao ensino formal é elevada ao
papel de contribuinte da formação de sujeitos capazes de participar de decisões relativas à saúde
individual e coletiva (FERNANDES et al, 2004; LEONELLO e L’ ABBATE, 2006).

A carência de investimentos para o desenvolvimento de comunidades carentes tornou-se aliada,
principalmente de políticas públicas e ações sociais. Apesar das ações governamentais como a criação
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003 e a Política Nacional de
Saúde Integral das Populações de Campo, foram desenvolvidas no interesse de estrutura políticas e
diretrizes que promovam a igualdade racial, o que confirma na prática a falta de estratégias que tornem
as ações afirmativas.

Como resultado da falta de investimentos nessas comunidades, observa-se o não aproveitamento das
suas potencialidades, aumentando a sua vulnerabilidade, social, econômica e política (SILVA, 2010).

Segundo o Ministério da Saúde 2012, estima-se que em todo o território brasileiro haja 214 mil famílias
quilombolas com cerca de 1,17 milhão de pessoas, das quais 78% são beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF) e 75,6% destas estão em situação de extrema pobreza.

Assim, a promoção da saúde escolar em comunidade vulnerável, baseada em pesquisas e práticas, tem
se destacado durante os últimos anos, acompanhando as iniciativas de promoção da saúde. É importante
salientar que a escola é um importante espaço para o desenvolvimento de um programa de educação
para a saúde entre crianças, adolescentes, professores, funcionários e comunidade.

Assim:

Os profissionais de saúde e de educação espera-se que, no desempenho das
suas funções, assumam uma atitude permanente de empoderamento dos
estudantes, professores e funcionários das escolas, o princípio básico da
promoção da saúde (PORTUGAL, 2006; DEMARZO; AQUILANTE, 2008).

Neste sentido o ambiente escolar oferece diversas possibilitas para a construção de conhecimentos e
envolve crenças e saberes trazidos pelos alunos e seus familiares.

Analisando o Ensino Infantil, o Fundamental e o Médio, verifica-se que cerca de 50 milhões de crianças e
adolescentes estão acessíveis às ações de educação, promoção e assistência à saúde no sistema
educacional brasileiro (BRASIL, 2006).

O objeto deste projeto em andamento são as parasitoses intestinais em crianças e adolescentes
matriculados no Ensino fundamental da Escola Municipal Irmã Jolenta e Escola Rotary Clube Penedo, na
área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Dr. Jairo Leite ambos situados na comunidade
Quilombola, denominada Oiteiro, localizada no Município de Penedo/ Alagoas, região ribeirinha do baixo
São Francisco. O estudo é feito com crianças e adolescentes por representar um grupo vulnerável em
função, algumas vezes, do desconhecimento de hábitos de higiene.
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Como a maioria das doenças são transmitidas por alimentos que está ligado a hábitos precários de
higiene pessoal e doméstica dos manipuladores, à limpeza e ao controle ambiental, dentre outros, além
da falta de educação em saúde, em especial na fase escolar. De acordo (CAMPOS, 1993) , as
investigações epidemiológicas são importantes, para que haja um conhecimento referente a comunidade
relevante, podendo assim, oferecer à população uma assistência melhor.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ORIGEM DO NOME QUILOMBO

A palavra quilombo é originária da língua banto, que diz respeito a um tipo de instituição sociopolítico
militar conhecida na África Central, mais explicitamente na área formada pela atual República
Democrática do Congo (Zaire) e Angola (MUNANGA, 1996, p.58). Por ser um termo umbundo constituía
uma aglomeração militar de jovens guerreiros.

O Quilombo do Oiteiro é composto, em sua maioria, por famílias nucleares (morando juntos pais e filhos),
porém existem outras famílias em que vivem juntos os avós, os genros, noras, netos.

As famílias da comunidade são de baixa renda, onde as mulheres em sua maioria são domésticas e
beneficiárias do programa do governo Federal “Bolsa Família”, (este condicionado à frequência escolar).
E os homens são pescadores, agricultores e moto taxistas; em sua maioria os responsáveis pela
manutenção do lar são os avós aposentados.

Na comunidade, há um número pequeno de trabalhadores que são concursados (professores, serviçais,
vigilantes, policiais e garis). Quanto ao nível de escolaridade, 40% tem ensino fundamental incompleto,
5% tem o ensino médio completo, 50% são considerados analfabetos e 5% possuem nível superior.

O aspecto cultural proeminente na comunidade é a sustentação de valores e tradições familiares, pois na
comunidade há fortes índices de população de etnia negra. Com isto evidencia traços culturais e
religiosos da população desta comunidade.

No que se refere a cultural local podemos destacar as danças típicas como reisados, pastoril, coco de
roda e a dança da peneira, e comidas peculiares como acarajé e tapioca. É uma forma que cada povo
determina diferença em relação aos costumes e sua identidade cultural, ou seja, a cultura é um campo de
relações sociais que são adquiridos através da cultura.

Para Rodrigues (2006), a cultura é como um mapa que orienta o comportamento dos indivíduos em sua
vida social.

A religiosidade da comunidade quilombola do Oiteiro é centrada no catolicismo e suas festas religiosas
em homenagem ao glorioso Senhor do Bonfim, mas há terreiros de candomblé o qual sua manifestação
maior ocorre com a lavagem das escadarias da Igreja Senhor do Bonfim decorridos sempre em janeiro.

Contudo, há templos evangélicos que vem ganhando espaço na comunidade quilombola. Contudo, ainda
predomina na Comunidade quilombola do Oiteiro, o catolicismo que segue a tradição cultural da religião
com seus movimentos religiosos.

O Decreto Federal 6.040, de 07/02/07, diz:

Comunidades Tradicionais são entendidos como grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como
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condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição.

As Festas Populares são demonstrações de fé e acompanham as datas do calendário católico e estão
conectadas as datas dos orixás do Candomblé, marcadas pelas manifestações populares.

1. - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA

Diante do contexto em Penedo as crianças e adolescentes da pesquisa /projeto são vítimas da
indiferença, e do descaso social, pois são excluídos de seus direitos garantidos por Lei, há poucas
políticas sociais que contemplam as necessidades desses sujeitos.

Na comunidade quilombola, há uma desigualdade social, às ações e serviços de saúde não são
adequados, pois falta saneamento básico nas ruas, exames precários e consultas restritas. Sabe-se
que pode acontecer a interdisciplinaridade entre a secretaria de educação e da saúde e com isto a
educação e saúde nas escolas funcionar de forma compartilhada entre a UBS e escolas com temas
como hábitos de higiene e prevenção.

Diante desse fato, a expectativa de vida chega muitas vezes a 70 anos de idade. Em contrapartida
estão os jovens que enfrentam problemas relacionado às drogas e muitas vezes não chegam aos 25
anos de idade.

Definir o que vem a ser quilombos e quilombolas atualmente significa um direito a
ser reconhecido e não propriamente um passado a ser lembrado, se define
principalmente pelas lutas incessantes por questões de moradia, educação, uma
organização, no qual buscam por um espaço próprio, onde possam manter as
tradições e culturas através das gerações. (MUNANGA, 1996, p.59).

Deste modo, é importante que a comunidade quilombola tenha um espaço diferenciado que possa
trabalhar a cultura local, entre jovens e adultos, por constituir uma diversidade cultural a hábitos de vida
diferenciados. É necessário, e fundamental trabalhar a saúde de população negra.

1. - TAXA DE PREVALÊNCIA DAS ENTOPARASITOSE

As parasitoses intestinais ocorrem especialmente em regiões menos desenvolvidas, e a ocorrência de
parasitoses, varia de acordo com fatores ambientais, nutrição, idade, condições socioeconômicas, e
sanitárias da região.

Segundo a Conferencia das Nações Unidades sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, na maioria dos países em desenvolvimento, a impropriedade, e
a carência de infraestrutura sanitária é responsável pela alta mortalidade por
doenças de veiculação hídrica e por muitas mortes, evitáveis ´por ano. Nesses
países verificam-se condições que tendem a piorar devido a necessidades
crescentes de serviços e ações de saneamento ambiental, que exercem a
capacidade dos governos de reagir adequadamente (TEXEIRA,2006, p.22)

O saneamento básico é um importante meio de prevenir doenças, que afetam fatores físico ou mental.
Portanto existem vários fatores pertinentes à avaliação da possível etiologia da parasitose.
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Deve-se avaliar a presença de animais no domicilio, composição do solo, a capacidade de evolução das
larvas, cistos protozoários, em cada um dos ambientes (EVANGELISTA, 1992; HARRISON, 1998;
SCOLARI et al, 2000).

As doenças infecciosas e parasitárias continuam a figurar entre as principais causas de morte, sendo
responsáveis por 3 milhões de óbitos por ano em todo mundo (SANTOS et al., 2006). Sabe-se que o
número de infectados seja de aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas, das quais 450 milhões, a maior
parte sejam crianças. A infecção humana é mais comum em crianças, por meio da via oral e fecal, sendo
também, a água e alimentos, os principais veículos de transmissão (TOSCANI et al., 2007).

A Organização Mundial de Saúde alerta para a alta incidência das doenças parasitárias na população
mundial, estimando que cerca de 2 milhões de pessoas estejam infectadas pelo Schistosoma mansoni e
outros helmintos transmitidos pelo solo, por exemplo, o Ascaris lumbricoides (WHO, 2011).

O Brasil não dispõe de uma estratégia adequada para prevenir os casos de parasitoses e tratar os
acometidos, muitas crianças nunca sequer utilizaram algum tipo de medicação antiparasitária, mostrando
o baixo grau de conhecimento e falta de compromisso para com a saúde da criança.

Além disso, falta de formação profissional direcionada para as doenças infecto parasitárias. (SILVA, et al.
2010).

Outro estudo epidemiológico registrado por ( SILVA, et al. 2011), foi observado que mesmo com a higiene
satisfatória e bom comportamento no manejo de alimentos e boa nutrição, o coeficiente de prevalência de
helmintos do solo, principalmente A. lumbricoides, foi de 53,6%, o que pode ser explicado no fato de
apenas 10% das crianças usarem calçados.

Em Alagoas cerca da metade da população possui renda mensal familiar de um salário mínimo e mais da
metade da população alagoana tomam água diretamente da torneira sem tratamento.

O parasito mais frequentes no Estado de Alagoas é A. lumbricoides 47,4%, Giardia lamblia 32,1%
(FERREIRA et al. 2002). A prevalência enteroparasitária, está associada a anemia e desnutrição
proteica, em crianças residentes em comunidades periféricas.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 21, dos 33 municípios que não possui
sistema de abastecimento de água, então na região Nordeste e apenas 22,4% dos domicílios nordestinos
possuem acesso ao esgotamento sanitário (IBGE,2011).

Portanto realizar um estudo epidemiológico dos enteroparasitos nas comunidades é relevante, visto que
esses parasitos são frequentes a há pouco esclarecimento da população sobre o agravamento da doença
(COSTA, 2012).

1. JUSTIFICATIVA

A pesquisa em andamento tem enfoque nas parasitoses intestinais em crianças e adolescentes
matriculados no Ensino fundamental da Escola Municipal Irmã Jolenta e Escola Rotary Clube de Penedo,
na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Dr. Jairo Leite ambos situados na comunidade
Quilombola, denominada Oiteiro, localizado no Município de Penedo/ Alagoas, região ribeirinha do baixo
São Francisco.

O estudo é feito com crianças e adolescentes por representar um grupo vulnerável em função, algumas
vezes, do desconhecimento de hábitos de higiene. A maioria das doenças são transmitidas por alimentos
que está ligado a hábitos precários de higiene pessoal e doméstica dos manipuladores, à limpeza e ao
controle ambiental, dentre outros, além da falta de educação em saúde, em especial na fase escolar.
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A área de abrangência da comunidade quilombola fica localizada na região periférica na cidade de
Penedo e sua população é de aproximadamente 5.000 habitantes. Uma parte da população é atendida
de na Unidade de Saúde da família que fica inserida dentro da comunidade.

A unidade de saúde Dr. Jairo Leite onde os usuários são atendidos é composta por um médico da família,
um enfermeiro, um dentista e oito agentes comunitários de saúde. O atendimento é realizado todos os
dias com demanda espontânea e agendadas a pacientes incluídos nos programas da atenção básica e
funciona nos horários matutino e vespertino.

A unidade cobre duas escolas, a Escola Irmã Jolenta e Escola Rotary Clube. A escola Irmão Jolenta tem
aproximadamente 800 estudantes matriculados na matriz e extensão e a Escola Rotary Clube 120
estudantes matriculados nos períodos matutino e vespertino.

A comunidade do Oiteiro dispõe de água encarnada, fossa rudimentar, mas falta asfalto em algumas ruas
e saneamento básico. Esta realidade indicou a necessidade de um levantamento epidemiológico das
parasitoses intestinais nas fichas das crianças e desenvolver um projeto de intervenção com atividades
educativas de promoção e prevenção a saúde nas escolas.

A análise quantitativa foi realizada nos prontuários médicos das crianças com idade entre 4 a 12 anos
atendidas na unidade de saúde, para que fosse feita uma avaliação do índice de parasitoses nas crianças
matriculadas nas Escolas Irmã Jolenta e Rotary Clube.

Diante das análises nos prontuários está sendo planejado um projeto de intervenção nas Escolas, com
palestras de educação e saúde acerca da importância das medidas de higiene para prevenção de
doenças.

1. METODOLOGIA

Para elaboração dessa proposta interventiva para prevenção das parasitoses intestinais em crianças com
idade escolar de 4 a 12 anos de idade foi realizado um levantamento em prontuários médicos de crianças
atendidas na Unidade de Saúde e matriculadas em escolas da comunidade Quilombola do Oiteiro, em
Penedo/AL, visando o estudo epidemiológico das principais parasitoses que acometem esses sujeitos.

Ao se terminar esse estudo epidemiológico, serão definidos critérios relevantes para abordagem no
projeto como: hábitos de higiene e saneamento básico. As atividades educativas nas escolas da
comunidade serão realizadas para os estudantes do primeiro ao sexto ano, em um ambiente escolar de
convivência.

As ações acontecerão por meio da explanação e palestras, de como se contrai a parasitose e a sua
prevenção. Esses agentes etiológicos apresentam ciclos evolutivos que contam com períodos de
parasitose humana, períodos de vida livre no ambiente e períodos de parasitose em outros animais. A
contaminação humana é mais comum em crianças, por meio da via oral–fecal, sendo água e alimentos
contaminados os principais veículos de transmissão (TOSCANI et al., 2007).

A abordagem se dará com roda de conversas, vídeos, teatro e palestras.

Etapas de desenvolvimento do projeto:

1ª etapa - janeiro a junho de 2018.

Levantamento das parasitoses intestinais (Ascaridíase, Teníase, Leishmaniose, Esquistossomose,
Giardíase e Amebíase), nas fichas ambulatoriais das crianças que estudam na Escola Irmã Jolenta e são
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assistidas na Unidade de Saúde Dr. Jairo Leite localizado na Comunidade Quilombola do Oitero, nos
anos de 2010 a 2018.

Segunda Etapa (julho a dezembro de 2018)

Projeto de Educação e Saúde nas Escolas

Segunda-feira:

Realizar uma roda de conversas entre os estudantes, e dessa forma, fazer um levantamento prévio dos
conhecimentos do tema parasitoses intestinais.

Terça-feira

Fazer um levantamento de hábitos de higiene.

Quarta-feira

Preparar imagens explicativas através de cartazes dos endoparasitos para que os estudantes os
conheçam.

Quinta-feira

Assistir Vídeo voltado aos endoparasitos e a hábitos de higiene e em seguida explanação do conteúdo.

Sexta-feira

Finalizar o projeto com um teatro de fantoche com abordagem de hábitos de higiene e os endoparasitas.

5 - RESULTADOS

Ao longo dos 6 meses foram analisados até o momento, 118 prontuários de atendimento médico, que
corresponde a 36,44% de crianças de 2014 a 2018, onde algumas estavam positivas para Giardia lamblia
(27 casos) e Ascaris lumbricoides (16 casos).

Este tipo de parasito é mais patogênico que os demais encontrados, e acomete de maneira agressiva o
hospedeiro parasitado. O sistema imunológico menos preparado em combater agentes patógenos, como
o de crianças desta faixa etária citada, acaba por ter danos maiores; além de diarréia e desnutrição que
são seus principais sintomas.

A ocorrência provavelmente é maior entre crianças, pois esta faixa etária, tem hábitos corriqueiros, entre
eles como o brincar no chão e levarem as mãos sujas à boca ou se alimentarem sem lavar as mãos e os
alimentos a serem consumidos crus; muitas vezes sem que os pais e responsáveis não percebem,
impedindo assim uma atenção maior a métodos que possam evitar a contaminação e disseminação
parasitária.

A Tabela 1 ilustra a distribuição das diferentes espécies de parasitas intestinais encontrados nos anos
analisados, até o momento.

As enteroparasitoses previamente analisadas nos prontuários médicos foram: Giardia lamblia, Ascaris
lumbricoides, Entamoeba coli, Schistosoma mansoni. Os sintomas mais comuns associados a parasitas
são: cólicas, fraqueza, dor abdominal, enjoo, falta de apetite, diarreia e vômitos.

A principal implicação dos parasitos intestinais é a desidratação decorrente dos vômitos que ocorre na
fase aguda da doença.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/trabalhando_educacao_e_saude_na_comunidade_quilombola_do_oiteiro_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Tabela 1: Número de casos por idade, nas Escola Municipal Irmã Jolenta e Escola Rotary clube de
Penedo, no período dos anos 2014-1018.
IDADE

PARASITAS 6
ANOS 7 ANOS 8 ANOS 9 ANOS 10 ANOS11

ANOS
12
ANOS TOTAL

Giardia lamblia 05 06 03 03 02 01 07 27
Entoameba
histolytica 0 0 0 0 0 0 0 0

Ascaris
lumbricoides 05 03 02 01 04 0 01 16

Entoameba coli 0
Shistosoma
mansoni 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Geral 43 casos de
parasitismo

Fonte: Unidade de Saúde Dr. Jairo Leite (2014 – 2018)

A presença dos helmintos encontrados na análise dos prontuários demonstra condições insalubres de
saneamento básico e higiene. Os resultados iniciais advertem a necessidade de implantação de medidas
básicas de saneamento e programas de educação e saúde nas escolas do Oiteiro, comunidade
vulnerável, onde há desigualdade social, às ações e serviços de saúde não são adequados, pois faltam
saneamento básico nas ruas, exames precários e consultas restritas.

O saneamento básico é um importante meio de prevenir doenças, que afetam fatores físico ou mental.
Portanto existem vários fatores pertinentes à avaliação da possível etiologia da parasitose. Em Alagoas
cerca da metade da população possui renda mensal familiar de um salário mínimo e mais da metade da
população alagoana tomam água diretamente da torneira sem tratamento. A comunidade do Oiteiro
dispõe de água encarnada, fossa rudimentar, mas falta asfalto em algumas ruas e saneamento básico.

Esta realidade indicou a necessidade desse projeto de intervenção nas escolas e na comunidade. A
baixa qualidade de vida justificada pelas péssimas condições sócio-sanitárias observadas na comunidade
estudada faz com que aumente a possibilidade da existência de uma alta prevalência de infecção por
parasitas intestinais, assim como a existência de verminoses múltiplas.

Com relação aos parasitos intestinais mais prevalentes, os diversos estudos pesquisados corroboram os
dados encontrados neste trabalho, mostrando que os parasitos Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura,
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Giardia lamblia e Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar são, de fato, os encontrados com maior
frequência no exame parasitológico. A alta prevalência de ancilostomídeos nesta pesquisa encontrou-se
em discordância com os resultados dos estudos realizados por Marinho et al. (2002); Santos et al. (2003)
e Quadros et al. (2004).

1. - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão abordada neste trabalho possibilita compreender que é necessário um trabalho de educação e
saúde nas escolas para levar conhecimento e modificar os hábitos de higiene e dessa forma cada
indivíduo modifique seu comportamento, assim como o ambiente em que está inserido. Pois a questão
das parasitoses causa prejuízo ao indivíduo, principalmente em crianças e adolescentes com baixa
imunidade.

Para haver diminuição das entoparasitoses é necessário que o governo invista em saneamento básico,
tratamento de água adequada, e disponibilize tratamentos com medicação, mas também invista em
educação e saúde para que possibilite a sensibilização de população para hábitos de higiene adequados
para as comunidades carentes e quilombolas das regiões brasileiras.

A educação higiênica deveria ser abordada como pauta frequentas nas aulas, principalmente em bairros
carentes, para que as crianças conheçam os riscos a que estão expostos diariamente e assim, amplie o
conhecimento adequado e dessa forma sejam capazes de questionar a situação exposta.

É preciso estimular ações coletivas para controlar os endoparasitos intestinais e diante disto, diminuir sua
incidência.

Espera-se com este trabalho que os estudantes fiquem atentos e interessados a cerca do tema
parasitose intestinal, bem como que se tornem multiplicadores do conhecimento junto à comunidade para
mudanças de hábitos.

Com relação aos pais ou responsáveis, acredita-se que o projeto se estenda para estes e que possam
agir de maneira correta, servindo como exemplo para seus filhos.

Portanto é fundamental a ação conjunta de estudantes, professores e pais que para a sensibilização e
fortalecimento de hábitos saudáveis para prevenir doenças.
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