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RESUMO

Diante das taxas de parasitoses serem ainda altas em todo mundos e especialmente no
Brasil, sobretudo em locais com falta de saneamento básico e educação sanitária existe a
necessidade de alertar a população sobre as formas de transmissão prevenção das
doenças parasitarias evitando suas consequências. A disciplina parasitologia apresenta
em seu conteúdo programático varias parasitoses de importância médica para a
população que muitas vezes vive em área de risco e desconhecem o problema. Desta
forma surgiu a ideia de realizar o projeto “Xô parasita quem te conhece não te quer”,
Objetivo: O projeto pretende possibilitar a aproximação do estudante universitário com
a comunidade, tornando seus conhecimentos teóricos úteis, podendo prestar informação
e promover discussão com a comunidade sobre as parasitoses que ocorrem no local, sua
forma de transmissão e as medidas de prevenção, criando a possibilidade de mudança de
atitude e comportamento nos indivíduos podendo permitir a redução das consequências
das doenças parasitárias, evitando assim quadros de desnutrição e anemias entre outros
problemas de saúde determinados por parasitos. Metodologia: Participam do projeto os
docentes, alunos da disciplina de parasitologia dos cursos da área de saúde e Técnicos e
Analistas universitários do Departamento Ciências da Vida/UNEB, que expõem,
vivenciam experiências e interagir com as comunidades. Com essa atividades/ações
todos os participantes passam a interagir e podem atuar como agentes multiplicadores
de informações importantes sobre saúde especialmente de parasitologia utilizando
técnicas simples e de forma lúdica e fácil de ser entendida. As comunidades envolvidas
são alunos de escolas e creches da rede pública de ensino da cidade de Salvador. Os
estudantes universitários são divididos em equipes para a escolha do tema de parasitoses
e preparação da exposição com a orientação da coordenação do projeto. Todo material
que será exposto ou distribuído assim como a adequação da linguagem para o público
alvo, passa por uma supervisão da coordenação antes da sua confecção definitiva. São
preparados folhetos e cartilhas para serem distribuídos, além de material audiovisual
como vídeos, maquetes, teatrinhos de bonecos, jogos, brincadeiras entre outras
atividades com os temas de parasitoses, e também são oferecidos brindes e doces
durante a exposição na comunidade. Resultados: Desde o ano de 2009 que o projeto
vem sendo desenvolvido em varias comunidades especialmente no
Cabula/Beiru/Narandiba envolvendo um grande número de indivíduos, sejam crianças
adolescentes, adultos e idosos que assistem as diversas atividades. Conclusão: A
possibilidade de permitir que o estudante universitário e servidores da UNEB (Docentes,
Técnicos e Analista Universitários) se aproximem de comunidades trazendo a
oportunidade de aplicar a teoria e a prática de determinadas disciplinas especialmente a
da parasitologia, cujo conteúdo é de muita importância para a população, possibilitando
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uma aprendizagem de forma permanente que contribui para mudanças de hábitos e
prática educativas na população.
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