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O parasitismo intestinal é de ampla distribuição geográfica, sendo encontradas em zonas 

rurais ou urbanas, com intensidade variável, conforme o ambiente e espécie. Com isso, essa 

infecção se torna um problema de saúde publica, acometendo principalmente indivíduos com 

baixo nível socioeconômico, que vivem em condições precárias de saneamento básico. Apesar 

de acometer as diversas faixas etárias, as enteroparasitoses são mais frequentes em crianças 

em idade escolar, principalmente na primeira infância que vai dos 3 aos 6 anos, já que estas 

estão expostas às constantes condições de reinfecção, pois permanecem nesses ambientes 

favoráveis à transmissão.  Além disso, estas infecções podem estar associadas à desnutrição, 

anemia, diminuição no crescimento e retardo cognitivo. Considerando este contexto, é 

objetivo deste projeto conhecer a frequência de parasitoses intestinais, perfil microbiológico 

do ambiente e o estado nutricional, além disso, realizar uma associação desses fatores com o 

desenvolvimento cognitivo de crianças matriculadas na Escola Municipal Manoel Machado 

Pedreira, localizada município de Governador Mangabeira-BA. Para isso, serão realizados 

exames coproparasitológicos, analise microbiológica e posteriormente, questionários 

semiestruturados serão aplicados com intuito de identificar fatores associados à ocorrência de 

parasitoses intestinais nos escolares.  Para avaliação do estado nutricional e desenvolvimento 

cognitivo, serão realizadas respectivamente medidas antropométricas e acompanhamento do 

rendimento escolar. Posteriormente, serão realizadas oficinas sobre endoparasitoses, de 

maneira informativa e lúdica, com todos os alunos, para que essas ações educativas 

direcionem os estudantes à prevenção de parasitoses, facilitando a construção de 

conhecimento coletivo. Já foram realizadas reuniões com a diretoria, professores, pais e 

responsáveis das crianças, onde foi apresentado o projeto. As demais etapas serão realizadas 

após aprovação pelo comitê de ética, conforme a resolução CNS 466/12.  Espera-se contribuir 

para redução da prevalência das enteroparasitoses através da conscientização de estudantes e 

responsáveis para bons hábitos de higiene. 
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