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As parasitoses intestinais representam um problema de saúde pública no Brasil, sendo a faixa 

etária mais atingida, a de crianças em idade escolar que vivem em condições sanitárias e 

socioeconômicas precárias, o que leva a deficiência no aprendizado e no desenvolvimento 

físico. O objetivo deste estudo foi identificar na literatura os fatores de risco associados a 

parasitoses intestinais em crianças em idade escolar, e as medidas governamentais para o seu 

controle. Trata-se de um estudo de revisão literária, com levantamento nas bases de dados 

eletrônicos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através dos descritores “Parasitose 

Intestinal”,“Epidemiologia” e “Prevalência”, foram encontrados 59 artigos, logo após foi 

utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, em português, publicação nos 

últimos sete anos (2011 – 2018), encontrados 10 artigos e após a leitura minuciosa 

selecionados 4. Os resultados dos artigos apontam que os fatores de riscos para o 

desenvolvimento de parasitose intestinal estão relacionados à baixa renda, ingestão de água 

não tratada, falta de saneamento ehábitos de higiene pessoal adequada. As pessoas que se 

encontram as margens da sociedade em condições precárias de saúde e educação são as mais 

atingidas por doenças de origem parasitária, o que leva a necessidade de ações de educação 

em saúde que ofereça uma melhor qualidade de vida para essa população, através da 

implantação de Políticas Públicas que promovam o crescimento econômico, melhoria na 

distribuição de renda e acesso a serviços de saúde de qualidade.  
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