
Mostra Virtual de Extensão da UFRGS

 

 

| lista de projetos | | home|

 
 

Avaliação da Incidência de Parasitoses Intestinais em Moradores da 
Grande Cruzeiro

O presente estudo faz parte de um programa de prevenção que vem 
sendo realizado com crianças freqüentadoras dos Núcleos Extra - Classe 
da FEBEM, dentro do Programa Extra – Muros da UFRGS. O que motivou a 
realização deste projeto foi a constatação de um índice alto de parasitoses 
intestinais encontrado nas crianças. 
Como o solo é um importante vetor na transmissão de doenças 
parasitárias, esse assunto foi abordado com as crianças, através de 
realização de oficinas. Na primeira etapa, realizou-se uma “pescaria”, 
onde figuras representando aspectos bons e ruins do solo foram 
enterradas numa bacia com areia, a qual foi oferecida para as crianças 
pescarem. Os resultados da oficina foram detectados através do registro 
da opinião das crianças sobre as figuras pescadas, obtendo-se, assim, 
uma noção do conhecimento prévio das crianças sobre o assunto tratado. 
Na segunda etapa, baseando-se nas respostas das crianças, foi realizada 
uma palestra utilizando um cartaz sobre o solo, na qual explicou-se a 
importância, os aspectos benéficos e maléficos do mesmo. 
Surpreendentemente, o conhecimento prévio das crianças acerca do 
assunto tratado foi bastante satisfatório, excluindo alguns equívocos que 
pareceram ser comuns a todos os núcleos visitados. 
A importância deste trabalho resume-se no fato de que as crianças 
assimilaram muito bem as informações dadas sobre higienes, doenças do 
solo e saneamento básico, e principalmente, foram muito receptivas ao 
método pedagógico empregado.
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