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A ictioparasitologia ciência que investiga a fauna parasitológica dos peixes tem avançado
significativamente e suas contribuições vão além da taxonomia pois estão contribuindo
para  a  melhoria  da  qualidade  alimentar  principalmente  aplicada  a  piscicultura.  Nessa
perspectiva  o  presente  trabalho  buscou  através  da  conscientização  da  comunidade
promover o conhecimento sobre parasitos de peixes e os cuidados a serem tomados para
evitar  infecções  parasitárias.  Foram  organizados  no  primeiro  semestre  de  2016  no
município de Gaspar-SC oficinas para escolares e também para piscicultores, embora as
oficinas  apresentaram  focos  distintos  os  objetivos  eram  o  mesmo  popularizar  o
conhecimento sobre ictioparasitologia. Para os escolares as oficinas visaram cuidados na
hora de compra e consumo de peixes já  para os piscicultores foi  abordado aspectos
biológicos  do parasito  e  técnicas básicas  para  detecção  de parasitos.  Ao  todo  foram
realizadas 10 oficinas em cada segmento e os resultados foram bastante satisfatórios pois
principalmente os estudantes desconheciam a existência desses parasitos e muito menos
que eles poderiam acometer doenças aos seres humanos. Nas oficinas mais técnicas os
participantes puderam pela primeira vez entrar em contato com técnicas básicas de coleta
e identificação de parasitos de acordo com a normativa da EMBRAPA, contribuindo assim
para a melhoria do pescado local  oferecidos para a população. Dessa forma o presente
trabalho sugere que a popularização pode seguir eixos distintos tanto populares como
técnicos e atingir o seu objetivo de promover o conhecimento para a prevenção.
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