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No Brasil, as enteroparasitoses constituem um
sério problema de saúde pública devido ao difícil acesso, pela
população mais carente, ao saneamento básico e à educação, já
que a transmissão desses agentes está diretamente relacionada
com as condições de vida e de higiene da população. Há de se
considerar que, além da melhoria das condições socioeconômicas
e da infra-estrutura geral, é necessário, também, o engajamento
comunitário que é um dos aspectos fundamentais para implantação,
desenvolvimento e sucesso de programas de controle. Assim,
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associando o conhecimento teórico adquirido por alunos do curso
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este projeto de extensão universitária cujo objetivo é a promoção
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de palestras educativas sobre temas básicos na área de saúde
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e de interesse dos moradores da região, que são atendidos pela
Pastoral Social da Igreja Católica, além de um levantamento sócioeconômico no sentido de desenvolver uma melhor compreensão da
realidade local e avaliar as possíveis formas de contribuir para a
melhoria na qualidade de vida dessa população. Para atingir estes
objetivos, foram realizadas visitas às famílias para observação
das necessidades e definição dos temas de maior importância a
serem abordados além nas palestras, também foram aplicados
questionários com 15 questões para as 37 famílias atendidas na
referida Pastoral. Das famílias entrevistadas 15 tem renda mensal
de R$ 50,00 a R$ 400,00; 5 famílias declararam viver sem renda
nenhuma, ou seja, sem a presença de benefícios como Cesta
Básica, Bolsa Escola entre outros. Em relação à idade, mais de 50%
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dos moradores dessa comunidade estão entre 01 e 20 anos. Na observação in loco, ressaltou-se
como foco principal a falta de higiene; as condições precárias das casas; proximidade com o rio e
a grande preocupação dos informantes com a presença de ratos no local. Nas queixas relativas
à saúde aparecem referências à leptospirose, tuberculose, diabetes, pneumonia, hipertensão
entre outras, observações estas que foram confirmadas quando a população foi questionada
sobre temas de interesse para serem abordados nas palestras, onde 2 famílias apontaram para
controle de natalidade e dificuldades para engravidar; 1 para tuberculose; 1 para câncer; 1 para
doenças respiratórias; 9 para a questão da desratização e as demais não responderam. Os
resultados preliminares apontam para um quadro preocupante no que diz respeito às condições
básicas de existência, porém as palestras educativas representam uma forma de orientação e
prevenção de doenças e as discussões levantadas servem como parâmetro para o entendimento
das reais necessidades dessa comunidade. Em uma próxima etapa o projeto pretende atuar de
forma mais elaborada com a realização de exames laboratoriais, principalmente parasitológicos.
É importante ressaltar que este projeto pretende ser um trabalho contínuo, o que é essencial
para que haja conscientização da necessidade de uma ação maior de controle das doenças
parasitárias e para o desenvolvimento de estratégias que levem a erradicação das mesmas.
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