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Doenças infecciosas e parasitárias apresentam uma epidemiologia bastante expressiva
no Brasil entretanto muitas vezes as doenças infecciosas ocupam mais destaque pela
mídia e consequentimente pela população em geral devido a sua facilidade e velocidade
de transmissão, ficando assim as parasitoses sempre em segundo plano. Essas por sua
vez  apresentam uma  sintomatologia  em geral  mais  lenta  e  tolerável  pela  população,
levando ao atraso na identificação e possíveis tratamentos. Nesse sentido,  buscou-se,
através da popularização da ciência, contribuir para informação e tomada de consciência
por  parte  da  comunidade  sobre  a  importância  do  “conhecer  para  previnir”.   Foram
organizadas em locais estratégicos várias intervenções em espaços populares na cidade
de Gaspar - SC com essa finalidade, mostrando o parasito, muitas vezes desconhecido
pessoalmente  pela  maioria  das pessoas.  Entre  os  locais  das  açoes  populares  estão,
supermercados, feiras livres e terminal urbano, locais com grande fluxo de transeuntes.
Os mecanismos de intervenção também foram variados tais como, cartazes, microscópios
ópticos e parasitos visíveis a olho nu. Ao final as pessoas respondiam um questionário
que foi tabulado onde através do mesmo foi possível identificar que a grande maioria das
pessoas já tinham ouvido falar das parasitoses abordadas na pesquisa, já tiveram casos
de parsitoses na família e que o diagnóstico foi sempre tardio por falta de conhecimento
dos meios de prevenção. Assim o presente trabalho apresenta a  popularização da ciência
como uma ferramenta importante na concientização e aproximação entre comunidade e
parasitoses visando uma melhoria na busca pela saúde e qualidade de vida.
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