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RESUMO – Com iniciativa de alunos e professores do 3º ano da Escola Básica do Centro de Atenção 
Integral à Criança e ao Adolescente Reitor Alvaro Augusto Cunha Rocha (CAIC – UEPG), aconteceu 
em setembro de 2012 a Mostra Cultural "Os invasores do nosso corpo: vermes comuns nos seres 
humanos". Entre as atividades prévias constaram: reuniões com os professores no laboratório de 
Parasitologia Humana da UEPG para delineamento das principais parasitoses intestinais da região; 
incentivo ao uso de metodologias alternativas; visualização em microscopia de luz (óptica) das formas 
evolutivas de parasitos e orientações para coleta da matéria fecal pelos alunos. Após consentimento 
do responsável, foram analisadas pelas técnicas de Faust e cols. e de Hoffmann, Pons e Janer uma 
amostra fecal de 42 escolares entre 07 e 08 anos de idade, sendo 10 (23,8%) casos positivos entre 
parasitos e comensais: dois casos de tricurose; dois de giardose e seis casos de comensalismo por 
Entamoeba coli; 32 (76,2%) amostras apresentaram-se negativas. Os laudos foram entregues aos 
pais/responsável e recomendado tratamento junto a Unidade Básica de Saúde. A Mostra Cultural 
educativo-preventiva sobre enteroparasitos, organizada e desenvolvida por alunos e professores, 
apresentou um vasto e diversificado material didático e demonstrou a preocupação da escola com as 
questões sociais e de saúde pública. Aberta ao público, contou com intensa participação interna e 
externa, escolares e professores das demais salas de aula, funcionários e pais. O trabalho conjunto, 
Ensino Superior e Escola Básica, contribuíram para o redimensionamento curricular e integração de 
ambos, e a realização de exames coproparasitológicos atendeu a demanda social e articularam 
ensino, pesquisa e extensão, além de demonstrar que a educação em saúde é essencial no combate 
as doenças parasitárias. 
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