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RESUMO

As doenças parasitarias são um grande problema que afeta a saúde pública. De uma maneira geral, a população mais propensa a contrair parasitoses é aquela que possui uma

condição precária de saneamento básico, falta de higiene, desconhecimento sobre o tema, etc. Considerando as parasitoses intestinais destacaremos a giardíase, a qual

apresenta um elevado índice em crianças em faixa escolar. A giárdia é provocada pelo protozoário Giárdia lamblia, a infecção ocorre quando os cistos de giárdia são ingeridos por

hospedeiros através da água e/ou alimentos contaminados ou através da transmissão direta. Considerando o número de crianças parasitadas e a importância de se trabalhar este

tema no ambiente escolar, realizou-se uma Intervenção em uma escola pública estadual da região metropolitana de Belo Horizonte. Os alunos participantes eram do 5° ano do

ensino fundamental, com idade média entre 9 a 11 anos. No primeiro momento, passou-se um pré questionário para visualizar o que os alunos traziam de conhecimento sobre a

giardíase e em seguida, foi realizada uma apresentação com projetor multimídia sobre esta parasitose, especificando o que é a doença, forma de transmissão e prevenção

focalizando os alunos em ter bons hábitos de higiene. Em seguida, realizou-se uma atividade lúdica individual, os alunos tiveram que desenvolver uma História em Quadrinhos

sobre a parasitose.  Durante a realização desta atividade verificamos que os alunos participavam efetivamente e se mostravam motivados durante o processo. Ao final, passou-se

um questionário com o intuito de analisar o conhecimento deles após assistir a intervenção. Verificamos que os alunos após a intervenção foram capazes de compreender

aspectos relevantes sobre esta parasitose, de modo que os conhecimentos adquiridos possam ser utilizados também fora do ambiente escolar. Acreditamos que seja necessário

investir em metodologias diferenciadas para o ensino de parasitologia nas escolas.
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