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RESUMO: A Secretaria de Vigilância em Saúde de Pernambuco organizou importantes intervenções no
controle das parasitoses através do Programa SANAR, que inclui Educação em Saúde e Educação Para a
Saúde - ferramentas capazes de reduzir parasitoses, e consequentemente gastos com
tratamento/internações e afastamento escolar. No entanto, a realidade é escolas sem laboratórios e
materiais biológicos para atividades práticas, que podem diﬁcultar o conhecimento. Frente aos
contextos sociais e da saúde que as parasitoses representam e no papel transformador da extensão
universitária para sociedade e discentes, a parasitologia é campo amplo de ações. A troca de
conhecimento é de grande valor quando falamos em formar proﬁssionais de saúde, pois oferece aos
graduandos contato direto com comunidades e com problemas que podem enfrentar na vida
proﬁssional e viver realidades diferentes das encontrado na Universidade. Assim, objetivamos
contribuir com a inclusão de atividades de educação em saúde e educação para saúde na formação
humanizada de graduandos e construir o conhecimento sobre parasitos e parasitoses junto a escolares
do ensino médio e fundamental. As ações serão realizadas na disciplina de parasitologia da UFPE
através de aulas teóricas e práticas e diferentes oﬁcinas e rodas de conversas (Laboratório de
microscopia, tricomoníase, esquistossomose, exames parasitológicos, O Jogo – “avaliação do
processo de aprendizado” ...). Os extensionistas, devidamente treinados e orientados, serão os
protagonistas na transmissão do conhecimento e irão elaborar e coordenar todas as estratégias de
ensino-aprendizado, os recursos didático-pedagógicos (jogos, painéis, cartazes, folhetos), na
supervisão dos coordenadores docentes.

