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As infecções parasitárias são problemas de saúde pública de grande relevância, 
visto que a sua freqüência é sempre constante, sobretudo em comunidades carentes 
que não possuem condições adequadas de higiene e saneamento básico. Além 
destes fatores, a falta de informação por parte das pessoas que residem nestes 
locais, favorece o contágio e disseminação de diversos parasitos nestes ambientes, 
tornando estes locais verdadeiros focos de infecção. As crianças são alvos fáceis 
para aquisição destes patógenos pelo fato de estarem sempre transitando nos 
referidos locais, sem tomarem os devidos cuidados para a sua proteção. Com o 
objetivo de minimizar os problemas relacionados às verminoses foi idealizado um 
curso de extensão em Parasitologia, a fim de informar às diversas comunidades do 
município de Cruz das Almas/BA. Para execução deste trabalho, estão sendo 
realizadas estratégias didáticas com alunos do curso de Enfermagem, durante o 
período de agosto a dezembro do ano vigente. Os estudantes são orientados pelos 
professores da disciplina de Parasitologia e Epidemiologia, na elaboração de 
palestras, peças e feiras de saúde. Este tipo de atividade permitirá que os populares 
tomem conhecimento sobre os problemas relativos às parasitoses, visto que a 
informação será transmitida de maneira acessível. A população alvo abrangerá 
principalmente as crianças, contribuindo para que a informação chegue a uma faixa 
frequentemente acometida pelos parasitos. Além disso, a presença dos pais também 
será importante para que se possa ter uma participação ativa dos mesmos nas 
atividades a serem realizadas. Dessa forma, espera-se que essas informações 
possam contribuir para minimizar o risco destes indivíduos, principalmente àqueles 
que residem em bairros e/ou comunidades carentes, em adquirir infecções das mais 
variadas naturezas. Portanto, a intervenção educacional realizada contribuirá de 
maneira bastante significante no que diz respeito à prevenção e tomada de 
conhecimento acerca de parasitoses. 
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