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Introdução
As enteroparasitoses são doenças provocadas por 

helmintos ou protozoários que se hospedam no 
intestino humano ou de outros animais provocando 
ação patogênica no hospedeiro [3]. Essas enfermidades
são transmitidas para o homem através do contato com 
o solo, a água, alimentos contaminados e vetores. 

As infecções por parasitas intestinais representam 
um problema de saúde pública mundial, de difícil 
solução que acomete principalmente as populações
mais carentes, devido às precárias condições sanitárias, 
socioeconômicas e a falta de informação. 

Dunn et al, [2] afirmam que o comportamento 
humano, incluindo igualmente fatores culturais, sociais 
e psicológicos tem sido consideravelmente 
negligenciado na pesquisa de doenças parasitárias. 

Ogunmekan [4] trabalhando em Lagos (Nigéria) 
com malária verificou a necessidade de identificar o 
universo de conhecimentos da população sobre essa 
parasitose, para implantar um programa de controle
mais eficaz. Os resultados obtidos pelo autor indicaram 
que o nível de desconhecimento foi alto em relação a 
causa da doença, sugerindo a execução de um 
programa de educação a população que seja específico 
sobre o assunto.

A formação adequada do profissional que atua na 
área da educação básica torna-se imprescindível, já que 
as informações adquiridas pelos alunos nessa fase
representam uma das primeiras etapas do 
desenvolvimento cultural do indivíduo [1].

O educador deve proporcionar informações para os 
estudantes de forma simples e clara, de acordo com a 
realidade da região. Desta forma é imprescindível, a 
contribuição do profissional da educação nos 
conhecimentos básicos das principais parasitoses 
intestinais que acometem o homem [6]. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento 
dos docentes de duas escolas da rede pública/ 
municipal de ensino básico, sobre as parasitoses 
intestinais, no município de Serra Talhada, PE, Brasil. 

Material e Métodos
O presente estudo foi realizado na primeira 

quinzena de Setembro de 2009, com professores da 

rede pública/estadual do município de Serra Talhada -
PE. 

Após a explicação dos objetivos da pesquisa aos 
dirigentes das escolas, foi aplicado um questionário 
com seis questões para avaliar o conhecimento sobre 
parasitoses intestinais adequando a linguagem 
cientifica com a linguagem popular. Esse questionário 
envolvia aspectos como: conceito de parasitoses, forma 
de transmissão, medidas profiláticas e a influência dos 
impactos ambientais no aparecimento de parasitoses na 
comunidade. O preenchimento dos mesmos foi de 
caráter voluntário. 

Os dados foram organizados e analisados pela 
equipe da pesquisa de forma qualitativa e quantitativa. 

Resultados e Discussão 
Participaram da pesquisa 50 docentes (30% 

homens e 70% mulheres, com faixa etária ente 20 e 50 
anos) de várias disciplinas: matemática, português,
biologia, história, geografia, química, física e língua 
estrangeira de duas escolas da rede pública/ municipal 
de Serra Talhada – PE.

Entre os entrevistados 100% deram indicativos na 
primeira questão sobre o que são as parasitoses, com 
citações do tipo: “Doença causada por parasitos”, 
“Microorganismos que se alojam em animais maiores 
para prover seu sustento”, “Doença causada por 
parasitos que atacam o hospedeiro para se nutrir”, 
“Contaminação provocada por parasitos”.

Em relação a segunda questão “Como se dá a 
transmissão de uma parasitose?” 90% disseram que a 
transmissão ocorre pela ingestão de alimentos e 10% 
que ocorre devido à falta de higiene.

Quando questionados sobre a prevenção das 
parasitoses, 65% responderam que a maneira mais 
eficaz para tal é a higienização pessoal (lavagem das 
mãos e dos alimentos, por exemplo). Enquanto que 
35% lembraram do fato de sempre andar calçado e ter 
cuidados com o lixo para se adequar as medidas 
preconizadas pelo saneamento básico.

Em relação a quinta questão “Roer unhas 
influencia quanto a adquirir verminoses?” 100% 
responderam que acreditavam que sim. O que não 
corrobora com os resultados de Tome et al. [7].



Todos os docentes que participaram da pesquisa 
concordaram que os impactos ambientais podem 
influenciar na transmissão de alguma parasitose.

Segundo Santana [5] ações educativas 
direcionadas à prevenção de parasitoses representam 
uma boa estratégia de aprendizado. A utilização de 
aspectos lúdicos de fácil assimilação pode facilitar a 
construção de conhecimento coletivo. Buscar soluções 
que contribuam para a transformação da realidade 
existente, é imperativo, a medida em que se tem 
percebido a realidade e analisado as dificuldades. 
Desse modo, estratégias integradas de informação, 
educação, comunicação em saúde e mobilização 
comunitária, produzem mudanças de comportamentos 
e práticas até então, produzidas.

Com a aplicação dos questionários podemos 
perceber resultados satisfatórios, ou seja, os 
professores souberam responder a maioria das questões
propostas corretamente. Esta análise do nível de 
conhecimento sobre parasitoses dos professores das 
escolas públicas é de extrema necessidade na 
prevenção e redução de casos na região de Serra 
Talhada.

O fato de todos os professores terem demonstrado
indicativos sobre o que seriam as parasitoses já é muito 
positivo e sabendo que eles também mostraram 
interesse para descobrir mais sobre o assunto
demonstram a boa vontade de querem repassar o 
conhecimento adquirido aos seus alunos.

È de suma importância que os professores das 
diversas disciplinas tenham conhecimento sobre as 
principais parasitoses, para que possam repassar 
informações de forma popular, principalmente acerca 
das medidas profiláticas.
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