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RESUMO 

Enteroparasitose é uma infecção causada por parasito, podendo ser helminto ou protozoário. Esta doença 

pode afetar pessoas de todas as faixas etárias, principalmente crianças em idade escolar, comprometendo 

seu desenvolvimento físico e intelectual. Em especial, nas enteroparasitoses, as ações combinadas são mais 

efetivas na profilaxia destas doenças. A educação em saúde no meio escolar envolve a formação de atitudes 

e valores que levam o aluno a uma independência, capaz de transformar o conhecimento adquirido em ação 

na população na qual está inserido. Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo realizar um 

levantamento das enteroparasitoses que acometem crianças do município de Maringá, utilizando dados 

coletados do sistema de saúde do município, para aplicação de medidas profiláticas. Este projeto é um estudo 

observacional transversal e descritivo, que consiste nas etapas: (1) identificação do problema, (2) 

planejamento da solução, (3) implantação das medidas de educação em saúde e (4) avaliação da sua eficácia 

na população estudada.  Estas etapas serão iniciadas após submissão e aprovação do referido projeto ao 

comitê de ética em pesquisa da UniCesumar. Os resultados esperados incluem a obtenção de dados sobre 

parasitoses na população estudada, elaboração de medidas de profilaxia e a implantação destas medidas na 

população. Além disto, os resultados serão tabulados e analisados por meio de métodos estatísticos 

pertinentes ao tipo de estudo realizado, para posterior submissão em periódicos científicos, cumprindo assim 

o papel social e científico deste projeto, em razão da alta ocorrência destas doenças na população.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Enteroparasitose é definido como uma infecção causada por parasito, podendo este 
ser: helminto ou protozoário (BIOLCHINI, 2005). É uma doença que afeta pessoas de todas 
as faixas etárias, principalmente crianças em idade escolar, e compromete seu 
desenvolvimento físico e intelectual (LIMA, 2014).  

A distribuição geográfica destas infecções é bastante ampla, porém, o Brasil e outros 
países em desenvolvimento apresentam características que justificam sua maior 
prevalência como: condições de saneamento básico, nível socioeconômico, grau de 
escolaridade, idade, hábitos, condições climáticas e ambientais (SATURNINO et al., 2003). 

Em especial nas enteroparasitoses, as condições sanitárias e de higiene das 
comunidades devem ser consideradas sobremaneira, visto que os principais veículos de 
transmissão encontram-se na água e alimentos contaminados com os parasitos 
(MANFROI, et al., 2009).  

O Ministério da Saúde prevê na atenção básica o conjunto de ações de caráter 
individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, 
voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação 
(BRASIL, 2007).  

Em especial, nas enteroparasitoses, as ações combinadas são mais efetivas para a 
profilaxia destas doenças. Deve ser considerado, além da melhoria das condições 
econômicas e de infraestrutura geral, o engajamento da comunidade, para que se possam 
implantar programas de controle (UCHÔA et al., 2009). A implantação de práticas 
educativas que conduzem as pessoas a adquirir conhecimentos sobre as parasitoses, 
tornando-os capazes de atuarem na prevenção e redução da carga parasitária ainda é 
pouco empregada (HOTEZ et al., 2009). Segundo Ebling e colaboradores (2012) a 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

educação em saúde apresenta maior eficácia na profilaxia das parasitoses comparada ao 
saneamento básico e tratamento em massa.  

A educação em saúde no meio escolar envolve a formação de atitudes e valores que 
levam o aluno a uma independência capaz de reverter o benefício obtido na ação em saúde 
para si e para a população na qual está inserido (EBLING et al., 2012).  

Entre os temas transversais explicitados nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) a saúde é um deles e por isso, recomenda-se que seja abordado de forma ampla na 
escola, que é reconhecidamente a instituição formadora dos sujeitos capazes de participar 
de decisões relativas à saúde individual e coletiva (LIMA, 2014).  

Frente os fatos supracitados, torna-se importante, além de determinar a prevalência 
das enteroparasitoses associando as condições higiênico-sanitárias, aplicar medidas de 
profilaxia nas comunidades, com estratégias de promoção e educação em saúde. Ainda, 
considerando a educação em saúde, a população infantil como sendo a principal afetada 
por estas parasitoses e a escola como um centro formador de atitudes e valores, medidas 
de profilaxia que insiram esta população e utilizem métodos que envolvam os principais 
atores desta problemática devem ser trabalhados.  

Diante disto, este projeto tem por objetivo educar e orientar as crianças em idade 
escolar sobre as medidas profiláticas para as enteroparasitoses mais prevalentes na cidade 
de Maringá. Após realizar um levantamento das enteroparasitoses que acometem crianças 
do município de Maringá, pretendemos elaborar um material didático (livro de histórias), 
com o tema “enteroparasitoses”, a ser utilizado na educação em saúde para crianças que 
estudam centros de educação infantil, e assim realizar uma educação em saúde no âmbito 
das enteroparasitoses.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 O presente projeto é um estudo observacional transversal e descritivo que será 
realizado nas seguintes etapas:  

1. Identificação do problema → Será feito um levantamento em documentos oficinais 
sobre a epidemiologia das parasitoses intestinais na cidade de Maringá, de crianças 
em idade escolar. Serão levantados o número de crianças acometidas e as parasitoses 
mais prevalentes.  

2.  Planejamento da solução → Após a obtenção dos dados da pesquisa, estudaremos 
métodos lúdicos que envolvem histórias animadas para a elaboração de uma 
abordagem que envolva os alunos de forma mais divertida e dinâmica. Os 
pesquisadores utilizarão com os alunos os métodos com atividades lúdicas a fim de 
trabalhar medidas de profilaxia nos indivíduos destas faixas etárias. 

3. Implantação das medidas em educação em saúde → Considerando que a educação 
em saúde envolve pensamento crítico sobre uma realidade,  para dispor de recursos 
para transformar uma situação/ condição, visando alcançar a saúde, a partir de atuação 
individual ou coletiva, a atividade lúdica de aprendizado em profilaxia será realizada e 
discutida entre os alunos participantes.  

4. Avaliação da sua aceitação/ eficácia na população estudada → Ao final das etapas, 
será realizada uma avaliação das atividades desenvolvidas, a aceitação das crianças 
e o nível de aprendizagem conseguido com as práticas. Esta etapa será realizada por 
meio de entrevistas, realizadas de forma lúdica, das crianças envolvidas.  

O projeto será submetido ao comitê de ética em pesquisa da UniCesumar e todas 
as etapas só serão iniciadas após aprovação do mesmo. Os dados serão tabulados, 
analisados e submetidos a métodos estatísticos pertinentes ao tipo de estudo realizado. Os 
relatórios parciais e finais serão confeccionados pelos pesquisadores com base nos dados 
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obtidos. Os resultados serão apresentados e após elaboração de artigo científico será 
submetido a publicação em revista científica.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES   
 

Os resultados esperados incluem o levantamento de dados sobre parasitoses na 
população estudada, elaboração de medidas de profilaxia que considerem as condições 
dos indivíduos e a implantação destas medidas na população. O papel social e científico 
deste projeto é de grande relevância considerando a alta ocorrência destas doenças na 
população.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A determinação da prevalência das enteroparasitoses associando as condições 
higiênico-sanitárias é fundamental para a aplicação de medidas de profilaxia nas 
comunidades. O uso de estratégias de promoção e educação em saúde que envolva formas 
lúdicas de aprendizado são importantes principalmente se considerarmos que a população 
alvo do estudo, são crianças em idade escolar.  

A população afetada pelas enteroparasitoses e a escola são os principais alvos das 
atitudes e valores que devem ser trabalhados em conjunto pelos profissionais de saúde 
para a resolução da problemática em questão.  

Tendo em vista estas situações supracitadas, a proposta de um projeto que envolva 
a população infantil em idade escolar, utilizando métodos lúdicos de educação em saúde é 
justificável pela ampla literatura que reforça que um aprendizado lúdico é mais efetivo para 
esta população e que a educação em saúde é fundamental para o controle de agravos 
relacionados às parasitoses intestinais.  
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