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Os enteroparasitos apresentam elevada prevalência e as enteroparasitoses ainda 
representam importante problema de saúde pública no Brasil e em países 
subdesenvolvidos, onde as condições socioeconômicas, educativas, ambientais e 
sanitárias são precárias, afetando principalmente crianças em idade escolar. O 
objetivo do trabalho foi desenvolver ações educativas em saúde e ambiente com 
ênfase na prevenção das enteroparasitoses em comunidades periféricas de 
Parnaíba-PI. Após a pesquisa de enteroparasitos em crianças de 3 a 6 anos, foi 
desenvolvida intervenção educativa preventiva nas escolas infantis dos bairros 
São Vicente de Paula e Alto Santa Maria, comunidades da periferia de Parnaíba, 
Piauí. Foram realizadas atividades educativas voltadas para saúde e meio 
ambiente com ênfase na prevenção das enteroparasitoses, consistindo em ações 
educativas preventivas dirigidas às crianças e aos pais, tais como: palestras, 
demonstrações, apresentações de cartazes, ilustrações, vídeos, jogos, peças 
teatrais e outras atividades lúdicas. Dentre as ações de educação em saúde se 
destacaram as exposições, orientações sobre higiene e saúde, ilustrações, 
desenhos e pinturas com ênfase nos hábitos higiênicos corporais, dos alimentos e 
do ambiente, jogos educativos, teatro de fantoches e apresentações teatrais 
sobre as medidas preventivas das parasitoses intestinais. Este trabalho mostrou e 
reforçou a importância do desenvolvimento de ações educativas para a prevenção 
das enteroparasitoses e promoção da saúde nas comunidades investigadas.  
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