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RESUMO 
 
 
 
As parasitoses intestinais estão relacionadas entre os principais problemas de saúde 
pública nos países em desenvolvimento, sendo sua ocorrência relacionada à falta de 
saneamento básico e falta de educação sanitária. A escola como a sociedade se 
apresenta oferecendo igualdade de oportunidades para todos, onde a educação e a 
saúde devem garantir seu espaço através de políticas públicas que fomentem a sua 
aplicabilidade e, ciente dessa realidade, surgiu a preocupação de demonstrar a 
influência das parasitoses intestinais no desempenho escolar dos alunos. O estudo 
envolveu 240 alunos da Escola de Ensino Fundamental Roberto Turbay (Educação 
Integral) no município de Ariquemes – RO. A pesquisa foi caracterizada como 
quantitativa e qualitativa, ocorrendo em duas etapas, a primeira compreendeu a 
análise parasitológica dos alunos, e foi realizada no período de junho a julho de 
2011. A segunda etapa consistiu na prescrição de medicação e levantamento do 
desempenho escolar dos alunos por intermédio do histórico escolar, no período de 
agosto a dezembro de 2011. Os resultados foram positivos para 85,42% da amostra, 
o gênero masculino apresentando maior representatividade (59,51%). O tipo de 
verminose mais detectada através do exame coproparasitológicofoi E. coli, com 
72,93% seguida de G. lamblia, com 56,92%.  A distribuição quanto ao gênero 
revelou a presença, quanto ao tipo, maior em meninos (E. coli e G. lamblia), as 
mesmas sendo detectadas no gênero feminino, acrescida de H. nana e A. 
lumbricóides. Na avaliação do desempenho escolar dos alunos, verificou-se discreta 
melhora no 3º bimestre, principalmente entre as meninas, verificando-se que 13 
alunos com verminoses mantiveram suas médias, mesmo portando 1, 2 ou 3 
patógenos, 3 tiveram rendimento decrescente e 11 conseguiram melhorar suas 
notas no 3º bimestre, sugerindo uma melhora após a intervenção realizada. Cabe 
ressalvar que a ausência da avaliação do 4º bimestre comprometeu o estudo, cuja 
análise seria indispensável para avaliar a efetividade do programa. 
 
 
Palavras-chave:  
 
 
Educação Integral. Projeto Burareiro. Politecnia. Saúde  
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ABSTRACT 
 
 

 
Intestinal parasite infections are related to the main public health problems in 
developing countries, and its occurrence is related to poor sanitation and lack of 
health education. The school presents itself as a society providing equal 
opportunities for all, where education and health should ensure its place through 
public policies that foster its applicability and, aware of this fact, there was a concern 
to demonstrate the influence of intestinal parasites in performance of pupils. The 
study involved 240 students in the Elementary School Roberto Turbay 
(Comprehensive Education) in the municipality of Ariquemes - RO. The research was 
characterized as quantitative and qualitative, occurring in two stages, the first 
parasitological included analysis of the students, and was conducted from June to 
July 2011. The second step was to survey prescription medication and school 
performance of students through the school record for the period August to 
December 2011. The results were positive for 85.42% of the sample, the males 
showing greater representation (59.51%). The type of worms detected by examining 
more coproparasitológicofoi E. coli, with 72.93% followed by G. lamblia, with 56.92%. 
The distribution by gender revealed the presence of the type, higher in boys (E. coli 
and G. lamblia), the same being found in females, plus H. nana and A. lumbricoides. 
In the assessment of student achievement, there was a slight improvement in the 3rd 
quarter, particularly among girls, verifying that 13 students with worms kept their 
averages, even when they have 1, 2 or 3 pathogens, 3 had diminishing returns, and 
11 were improve their grades in the 3rd quarter, suggesting an improvement after the 
intervention performed. It should be pointed out that the absence of two months of 
the 4th assessment undertaken the study, whose analysis would be needed to 
evaluate the effectiveness of the program. 
 
 
 
Keywords: 
 
 
 
Integral Education. Project Burareiro. Polytechnic. Health 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação está presente em todas as atividades dos indivíduos, seja quando 

se desenvolve, seja quando se aperfeiçoa. Entretanto, só se realiza plenamente a 

educação quando se transforma o sujeito que se educa. E para isso, é necessária a 

interatividade, estabelecendo uma relação sujeito-objeto-sujeito no processo 

educativo. 

O processo educacional nos apresenta várias formas de contemplar o 

processo ensino/aprendizagem. Dessa forma, há de se considerar como fator 

importante, o contexto em que estão inseridos os componentes desta ação. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2003, p. 19) o SUS, ao trabalhar com a 

realidade do sujeito, tem assumido “um papel mais ativo na reorientação das 

estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde” e também tem 

demonstrado ser, 

 

[...] capaz de provocar algumas repercussões nas estratégias e modos de 
ensinar e aprender. Programas como os de Interiorização do Trabalho em 
Saúde, Incentivos às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina, 
Saúde da Família, Profissionalização dos Trabalhadores da Área da 
Enfermagem, entre outros, caminham nessa direção, mas têm de enfrentar, 
em sua própria concepção e desenvolvimento, o desafio de constituir-se em 
eixo transformador, em estratégias mobilizadoras de recursos e poderes, 
em recursos estruturantes do fortalecimento do SUS deixando de estar 
limitados a introduzir mudanças pontuais nos modelos hegemônicos de 
formação e cuidado à saúde.  

 

 

A Enfermagem, no âmbito do Sistema Único de Saúde, tem seu desempenho 

centralizado em diferentes atividades, dentre as quais o trabalho administrativo e 

supervisão setorial, assim como “tarefas referentes ao atendimento individual e 

coletivo, implementação ao acolhimento, capacitação em serviço e participação no 

planejamento das atividades das equipes de trabalho”, assumindo o enfermeiro 

papel fundamental para que haja bom funcionamento das mesmas, o que permite 

afirmar que a Enfermagem tem um potencial para “implantação, manutenção e 

desenvolvimento das políticas de saúde, atuando em qualquer política de saúde que 

tenha como objetivo a assistência de qualidade” (AARESTRUP, 2008, p. 14). 
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O Sistema Único de Saúde “vem procurando cumprir um papel mais ativo na 

reorientação das estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde e sido 

capaz de provocar algumas repercussões nas estratégias e modos de ensinar e 

aprender”, reordenando o SUS para que este exerça seu papel com mais eficiência 

e eficácia (BRASIL, 2003, p. 7). 

A educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral do ser humano, e tem como objetivo precípuo sua melhor 

integração individual e social; visa, sobretudo, preparar o indivíduo para a vida em 

sociedade,sendo, portanto, um processo social que é desenvolvido como sistema, 

através do qual busca-se provocar ou produzir modificações, comportamentos, 

indivíduos. 

Pereira e Lima (2009, p. 150) salientam que para a reflexão educacional, 

duas questões são ainda hoje essenciais, pois da capacidade social de criação de 

respostas satisfatórias parece depender a própria democracia:  

[...] como formar, no seio de uma sociedade heterônoma, o cidadão 
autônomo; e como fazer para superar, ainda aqui, a irresistível tendência 
que leva as sociedades a sacralizar alguns valores específicos, realizando e 
legitimando a exclusão não só de outros grupos sociais e valores, mas da 
própria autocriação da autonomia? 

 

São questões que, em meio à complexidade da vida social contemporânea, 

remete à escola um importante papel. Esta escola vive um momento de crise e de 

mudança, face à insatisfação da sociedade com a formação escolar do cidadão 

brasileiro. Na perspectiva de Áries (1981, p. 11)  

 

[...] a escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isto quer 
dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a 
vida diretamente com eles. A despeito de muitas reticências e 
retardamentos a criança foi separada dos adultos e mantida a distância 
numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Esta é/foi a 
escola, o colégio [...]. 

 

Evidencia-se, pois, a amplitude do panorama histórico e pedagógico que 

distingue a crise da escola com a qual espera-se que a Educação Integral dialogue. 

Nesse sentido, Pacheco (2008) cita que há fatores que “parecem” balizar a 

emergência, a possibilidade e a viabilidade de um projeto de Educação Integral para 

o Brasil.  
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É indiscutível a universalização do acesso ao Ensino Fundamental no País. O 

processo de democratização da gestão da escola pública é uma realidade que vêm 

se expandindo continuamente, e a luta pela escola inclusiva, de qualidade para 

todos, têm avançado com o apoio dos governos e sociedade civil, que claramente se 

posicionam contra o preconceito e discriminação na escola e na sociedade. Apesar 

de toda essa luta, os índices de analfabetismo no País ainda são assustadores. 

Assim também o são os índices de evasão, repetência e violência no meio escolar.  

A escola, como a sociedade, se apresenta oferecendo igualdade de 

oportunidades para todos. Vive-se em um momento em que a proposta de Educação 

Integral das crianças e adolescentes é um compromisso de toda a sociedade. Nota 

Pacheco (2008, p. 4) que não é mais possível “o adiamento do exercício da Doutrina 

de Proteção Integral, na qual se fundamenta a Constituição Federal de 1988, 

reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990)”.  

O Plano Nacional de Educação busca ampliar progressivamente a jornada 

escolar para um período de, pelo menos, 7 horas diárias, e defende a participação 

das comunidades na gestão das escolas, incentivando a instituição de Conselhos 

Escolares (PACHECO, 2008). 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Normativa Interministerial 

nº 17, em de 24 de abril de 2007, preconiza a Educação Integral de crianças, 

adolescentes e jovens, através de atividades articuladas ao projeto de aprendizagem 

da escola, congregando ações conjuntas entre o Ministério da Educação (MEC), 

Ministério da Cultura (MinC), Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 

Esporte (ME), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e Presidência da República (PR).  

No Estado de Rondônia, Ariquemes é o município pioneiro na implantação da 

educação integral, modalidade essa de ensino iniciada com o Projeto Burareiro de 

Educação Integral, de autoria da Universidade Federal de Rondônia.  

A Educação Integral está na pauta das Políticas Públicas, sendo incentivada 

com aporte de recursos financeiros. Trata-se de uma proposta complexa, que 

envolve muitas dimensões e muitos protagonistas. Situando a compreensão da 

formação integral à Educação Integral, Guará (apud PACHECO, 2008, p. 7) 

referencia: 
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Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a 
educação deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio 
indivíduo e do contexto em que vive. Assim, a educação integral deve ter 
objetivos que construam relações na direção do aper feiçoamento 
humano . [...] A educação, como constituinte do processo de humanização, 
que se expressa por meio de mediações, assume papel central na 
organização da convivência do humano em suas relações e interações, 
matéria-prima da constituição da vida pessoal e social (grifo nosso). 

 

No campo da saúde, assim como na Educação, a Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) vem pautando sua luta “na contra-

hegemonia do raciocínio que subordina a classe trabalhadora aos mandos do 

capital” (PEREIRA; RIBEIRO, 2007, p. 15). Esta escola compreende a educação 

como projeto da sociedade.  

Na perspectiva do presente trabalho, busca-se, além de demonstrar a 

influência das parasitoses intestinais no desempenho escolar, refletir acerca do 

ensino integral, através de um enfoque politécnico, a partir do qual o 

desenvolvimento humano seja a “realização das potencialidades de cada indivíduo 

para que possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, 

conectando as diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, 

estética, física, biológica”. (GUARÁ apud PACHECO, 2008, p. 9), ou tal como 

expressa Maciel e Braga (2007, p. 61): 

 

A racionalidade como desenvolvimento das dimensões lógico-cognitiva e 
psíquica (onde o conhecimento científico seja determinante); a habilidade, 
enquanto expressão de capacidades psicomotoras e físicas (onde o esporte 
e a formação profissionalizante constituam suportes fundamentais); a 
sensibilidade como potencialização de todos os sentidos (onde a música, a 
dança, a literatura, o teatro e as artes visuais e plásticas tenham lugar 
privilegiado); e a sociabilidade como efetivo exercício político das relações 
humanas (onde a cidadania, a ecologia humana e a saúde tenham 
prioridade)1. 

 

                                                 
1 - A tradição brasileira normalmente interpreta politecnia como um processo de recomposição das 
funções técnicas no âmbito daquilo que Marx chama de educação tecnológica (MACHADO, 1989; 
NOGUEIRA, 1990; FRIGOTTO, 1999; KUENZER, 1998) como possibilidade de superar a alienação. 
Particularmente Machado, Kuenzer e Frigotto dão pistas de que essa interpretação não é suficiente 
para uma emancipação íntegra. No atual estágio do estudo do grupo que faz essa proposta, 
politecnia é um conceito que abrange não só a educação tecnológica, mas também a intelectual e a 
física, logo, por esse entendimento, um princípio pedagógico unitário, cujos desdobramentos se 
manifestam tal como estão expressos nesse parágrafo. 
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Reflete-se sobre a necessidade da construção de um Projeto Político 

Pedagógico que contemple princípios e ações compartilhadas que sinalizem para 

uma Educação Integral Politécnica, tendo a saúde como foco principal.  

Essa reflexão foi possível ao estabelecer como objetivo: Demonstrar a 

influência das parasitoses intestinais no desempenho escolar dos alunos da Escola 

de Ensino Fundamental Roberto Turbay (Educação Integral) no município de 

Ariquemes – RO. Os objetivos específicos traçados foram: a) Diagnosticar as 

parasitoses intestinais presentes na população escolar avaliada; e b) Correlacionar a 

presença de parasitoses intestinais com o desempenho escolar; 

O estudo, do ponto de vista de seus objetivos deu-se com foco na pesquisa 

exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos, fez uso da pesquisa bibliografia 

e estudo de campo. 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema possibilitou a 

utilização das pesquisas qualitativa e quantitativa conforme estudos de Lakatos e 

Marconi (2006).  

Como pesquisa quantitativa o estudo fez uso de técnicas de coleta, 

tratamento e análise de dados marcadamente quantitativos, com uso de medidas e 

procedimentos estatísticos.  

Como pesquisa qualitativa, buscou construir a realidade, marcadamente 

preocupada com as ciências sociais em um nível de realidade que não podendo ser 

quantificada, trabalha com o universo de crenças, valores, significados e outros 

construtos profundos das relações que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

Os sujeitos da pesquisa foram alunos da escola pública municipal de 

educação infantil e ensino fundamental Roberto Turbay, na zona urbana de 

Ariquemes/RO.  O estabelecimento de ensino  em estudo possuiu no ano de 2011 

um total de 706 alunos de 1º ao 9º ano do ensino fundamental de 9 anos, sendo o 

universo previsto para pesquisa de campo um total de 632 alunos matriculados, dos 

quais 205 obtiveram resultado positivo para exame de fezes. A escolha dessas 

séries está diretamente relacionada a possível dependência da criança, visando que 

os menores tendem a aprender a importância dos bons hábitos de higiene com os 
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seus responsáveis, como lavar as mãos antes das refeições e assim aprendendo a 

cuidar da higiene do corpo.  

O Estudo foi desenvolvido em duas etapas, a primeira compreendeu a 

análise parasitológica dos alunos, e foi realizada no período de junho a julho de 

2011. A segunda etapa consistiu na prescrição de medicação e levantamento do 

desempenho escolar dos alunos por intermédio do histórico escolar, no período de 

agosto a dezembro de 2011. 

Foi acompanhado o desempenho escolar através dos Históricos dos 

menores, utilizando para tanto uma amostra de 15% de cada turma (das vinte e seis) 

dos alunos com resultados positivos para o exame parasitológico de fezes. Da 

amostra total de 205 alunos com resultados positivos, acompanhou-se 30(15%), 

observando no seu histórico o seu desempenho, através da mensuração de suas 

notas desde o primeiro bimestre do ano de 2011 e após o tratamento ao término do 

segundo bimestre. Para tanto foi denominado conceito que varia de ótimo (nota 

entre 9,0 a dez) a insuficiente (menor que 7,0)  

Inicialmente foi solicitada autorização da escola para o desenvolvimento do 

projeto, em seguida reuniram-se alunos e pais/responsável para explicar sobre a 

pesquisa, receberam informações sobre o trabalho a ser desenvolvido mostrando a 

eles os benefícios que seus filhos teriam ao participar. A carta de anuência dos Pais 

ou responsáveis está anexada ao item anexo.  

Uma vez que o objetivo do trabalho foi apresentado aos pais, foi entregue 

um termo de autorização, onde aqueles que permitiram que seus filhos participem 

assinaram. A seguir se procedeu à coleta do material biológico (fezes) em domicilio 

pelos menores.  Para a coleta das fezes, os alunos e responsáveis receberam 

orientação verbal e junto uma folha com as instruções de como proceder na coleta, 

minimizando a possibilidade de contaminação do material e do participante do 

projeto. Cada aluno recebeu um pote coletor. posteriormente as amostras foram 

recolhidas para análise e identificação de possíveis parasitas (vermes) presentes.   

Na Figura 1, ilustrada a seguir, identifica-se por meio de um diagrama as 

etapas realizadas após a autorização para realização da pesquisa: 1) Verificação do 

desempenho do aluno através do Histórico Escolar 2) Realização do EPF - Exame 

Parasitológico de Fezes; 3) Medicação (que ocorreu no mês de  agosto),  4) 
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Acompanhamento a partir do mês de  agosto nova verificação do desempenho do 

aluno através do Histórico Escolar. 

 

Figura 1-  Diagrama da pesquisa 

 

 
Fonte: Angelita, 2011. 

 

Para cada criança foram coletadas amostras de fezes e examinadas pelo 

laboratório da FAAR – Colégio e Escola Técnica de Ariquemes. As análises 

procederam-se de forma qualitativa, para identificação dos parasitas, utilizando-se o 

Método de Hoffman, Pons e Janer, visto sua economicidade e eficiência, além de 

facilidade para comparação dos resultados proporcionados (CASTRO, et al, 2004). 

Após as amostras de fezes serem coletadas e encaminhadas para análise, 

os participantes da pesquisa receberam os laudos que foram emitidos pelo 

laboratório de análise clinica, para que a partir desse resultado condutas pudessem 

ser tomadas (se positivo, as crianças foram medicadas, assim como receberam as 

orientações necessárias no que se refere a prevenção). Os resultados dos exames 
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foram registrados em livro próprio, sendo tabulados por tipo de parasito 

diagnosticado. 

Os resultados foram tabulados utilizando estatística descritiva, tendo como 

ferramenta base o editor de planilhas Microsoft Excel Vista e, ao final, expressos em 

gráficos e tabelas, e evidenciaram uma realidade comum em muitos municípios 

brasileiros, cujo controle sanitário é ineficiente, com alta ocorrência de parasitos 

intestinais, demonstrando baixos indicadores socioeconômicos na comunidade, 

sendo demonstrado que há uma relação entre o desempenho escolar e a presença 

de parasitos intestinais em escolares. 

Exige-se, portanto, a construção de uma nova mentalidade sobre a 

prevenção contra doenças e o direito à saúde, sendo o espaço escolar um ambiente 

propício para as discussões, assim, para uma compreensão detalhada dessa 

realidade, este trabalho expõe a relação entre saúde e educação.  

No primeiro capítulo, visando estabelecer a relação entre as 

enteroparasitoses e o baixo rendimento dos alunos, e a necessidade de uma 

educação politécnica para a formação de um cidadão mais crítico e sadio. No 

segundo capítulo contextualiza-se as parasitoses intestinais na Escola Municipal de 

educação Infantil e Ensino Fundamental Roberto Turbay, com  uma breve descrição 

da base empírica, dos serviços de saúde ofertados pela escola e pelo bairro, 

culminando com a exposição dos resultados dos exames e do desempenho escolar 

dos alunos. Por fim, no terceiro capítulo, os resultados são analisados, 

contextualizando, assim, a realidade local quanto ao desempenho dos alunos e a 

presença de parasitos intestinais. 
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1 SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

A melhoria das condições básicas de sobrevivência das populações é um 

dos fatores que explicam a crescente preocupação com questões vinculadas à 

saúde e educação, característica das sociedades contemporâneas. O foco central é 

a influência da saúde para a Educação Integral, cabendo demonstrar a relação 

educação e saúde como palco de políticas públicas para a promoção da saúde. 

A promoção da saúde é uma estratégia bem delineada por Ferraz (1996, p. 

279) que salienta que são:  

 

 

[...] intervenções, propostas, processos e movimentos que, atacando as 
causas mais básicas das doenças e apontando para novas formas ou 
condições de trabalho, de vida e de relacionamento do homem consigo 
mesmo, com seu semelhante e com o meio ambiente, podem influenciar 
decisões individuais, grupais e coletivas que visem melhorar a qualidade de 
vida dos seres humanos. 

 

 

A saúde escolar é viabilizada por meio de instrumentos normativos e, 

através de políticas públicas intersetoriais, aplicadas em todo o Brasil, cabendo ao 

Estado definir um parâmetro curricular visando educar os alunos ensinando-os 

através de práticas saudáveis. Assim, observa-se que o conceito de saúde pode 

estar estreitamente vinculado aos alicerces educacionais, promovendo a Educação 

Integral. Afinal, o objetivo maior da educação é formar um cidadão consciente dos 

seus direitos e deveres, capaz de adotar um estilo de vida saudável. 

Entretanto, as condições de saúde não são só determinadas pelo Poder 

Público, pela Escola ou pelo indivíduo isoladamente. Estes, vistos separadamente, 

não são capazes de promover a saúde e solucionar o problema ocasionado pela 

carência de condições ideais de salubridade, conforme expressa (BRASIL, 1998, p. 

44): 

[...] os enfoque segundo os quais a condição de saúde individual é 
determinada unicamente pela realidade social ou pela ação do poder 
público, tanto quanto a visão inversa, nem por isso menos determinista, que 
coloca todo pelo no indivíduo, em sua herança genética e em seu empenho 
pessoal, precisam ser rompidos. Interferir sobre o processo saúde/doença 
está ao alcance de todos e não é uma tarefa a ser delegada, deixando ao 
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cidadão ou à sociedade o papel de objeto da intervenção ‘da natureza’, do 
poder público, dos profissionais de saúde ou, eventualmente, de vítima do 
resultado de suas ações. 

 

Diante desta perspectiva, a saúde é um tema que deve ser tratado 

seriamente pelas diferentes instituições sociais formadoras de valores nos cidadãos, 

e não apenas isso, é indispensável que haja valorização e veiculação das 

experiências positivas de cunho prático, fornecendo elementos que possam 

capacitar as pessoas a promover saúde, tornando-as multiplicadoras nas áreas que 

mais necessitam de atenção. 

Diante do exposto, este capítulo, busca demonstrar os aspectos 

relacionados a escola de tempo integral, fomentando o debate sobre a saúde dos 

alunos  da Escola Municipal  de Ensino Fundamental Roberto Turbay de Ariquemes, 

Rondônia, através de  um enfoque politécnico, a partir do qual o desenvolvimento 

humano seja a  realização das potencialidades de cada indivíduo para que possa 

evoluir plenamente  com a conjugação de suas capacidades, conectando as 

diversas dimensões do  sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, 

física, biológica)” (GUARÁ,  apud PACHECO, 2008, p. 9), ou tal como expressa 

Maciel e Braga (2007, p. 61):  

 

A racionalidade como desenvolvimento das dimensões lógico-cognitiva e 
psíquica (onde o conhecimento científico seja determinante); a habilidade, 
enquanto expressão de capacidades psicomotoras e físicas(onde o esporte 
e a formação profissionalizante constituam suportes fundamentais); , a 
sensibilidade como potencialização de todos os sentidos (onde a música, a 
dança, a literatura, o teatro e as artes visuais e plásticas tenha lugar 
privilegiado); e a sociedade como efetivo exercício político da relações 
humanas(onde a cidadania, a ecologia humana e a saúde tenham 
prioridade). 

 

 

A escola exerce papel central no projeto de educação integral, entretanto, 

sente-se a necessidade de articular outras políticas públicas que possam contribuir 

para a diversidade de experiências que tornam a Educação Integral uma experiência 

sustentável e inovadora no decorrer do tempo. Neste Capítulo, faz-se breve reflexão 

sobre políticas públicas de saúde e educação integral através de pesquisa 

bibliográfica tendo como suporte teórico obras do Ministério da Saúde (2007) e 

Schall e Struchiner (2011), dentre outros. 
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1.1  O conceito de saúde sob diferentes enfoques 

 

Segundo Scliar (2007, p. 30) o conceito de saúde reflete “a conjuntura social, 

econômica, política e cultural”. Assim, não representa a mesma coisa para todos os 

indivíduos, dependendo da época, lugar, classe social, assim como também de 

valores individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas. 

O conceito de saúde ora adotado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), desde 1948 (“Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de enfermidade”) distante de ser uma realidade, 

sinaliza um compromisso, um patamar a ser buscado em sua plenitude. Lança-se 

mão de que a utópica “saúde” é um bem ou estado estável e que quando atingido se 

tornará estático e estabilizado. Porém tal compreensão mantém uma subjetividade 

diante da determinação e contextualização histórica ao qual a sociedade encontra-

se inserida, depende do momento, do referencial de valores atribuídos a esta 

situação. 

Remeter a prática da compreensão do conceito reiterado pela Organização 

Mundial da Saúde, sendo a “saúde um bem estar físico, mental e social em não 

apenas a ausência de doença”, nos dá conta que nenhum ser humano é totalmente 

saudável ou totalmente doente, e que ao longo da existência, vive-se condições de 

saúde/doença, de acordo com as potencialidades e condições de vida. 

Interferir neste processo saúde/doença está ao alcance de todos de forma 

mais premente ou não, não podendo ser apenas delegada ao cidadão a 

responsabilidade exclusiva de intervir na natureza. Não se pode querer descortinar 

ou transformar a situação de saúde do indivíduo ou ainda da coletividade, sem levar 

em conta suas relações com o meio físico, social e cultural, como corrobora 

Marcondes (2004, p.6) quando fala que não se pode desmerecer o reconhecimento 

de que o adoecimento e a vida saudável não dependem unicamente de aspectos 

físicos ou genéticos [...]. 

A ampliação do conceito de saúde é necessária para que se possa fornecer 

um amplo espectro que perpasse além do modelo instituído que é o biomédico, pois 

este não dá conta de responder a todas as amplitudes geradas pelo conceito, 

priorizando apenas aspectos voltados a uma abordagem meramente medicalizante 
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ao setor médico e demais profissionais da  área da saúde. É justamente no seu 

estado de equilíbrio instável, que se define ao longo do tempo do dinamismo deste 

último através de conflitos de sociedades concretas, entendendo por saúde um 

caráter processual e não estável como se define. 

Em 1986, o “conceito ampliado de saúde” foi formulado na VIII Conferência 

Nacional de Saúde:  

 

Em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 
Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, 
de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de 
vida. (BRASIL, 1986, p.4). 

 

O conceito expresso articula saúde e sociedade, mas segundo Nascimento 

(1992, p. 177) a saúde não pode ser compreendida como “um meio e um 

instrumento de transformação da sociedade como um todo, como o eixo principal e 

norteador das lutas de mudanças da sociedade”. Apesar do reconhecimento da 

importância da saúde, é necessário “reconhecer não ser este o foco primordial ou, 

necessariamente, a trajetória a ser construída, frente às exigências sociais que se 

fazem prementes”. Por outro viés, tais condições exigidas para alcance da saúde 

“podem constituir-se apenas em uma possível facção do problema da saúde, já que, 

em países desenvolvidos, tais condições foram alcançadas e, no entanto, as 

pessoas continuam adoecendo por outros problemas”. Frente ás desigualdades 

sociais existentes no Brasil, mais que ampliação do conceito de saúde, é relevante 

discutir o “como” as pessoas entendem a saúde, mesmo dispondo de recursos para 

a sua manutenção. 

 

1.2 A saúde como direito fundamental e social 

 

Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, com 

desintegração das atividades do Departamento Nacional de Saúde Pública  

(Vinculada ao Ministério da Justiça), e a pulverização de ações de saúde a outros 

diversos setores. Ministério da Agricultura (1934): higiene e segurança do trabalho 
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(1942) que se vincula ao Ministério do Trabalho, Reforma Barros Barretos em 

(1941), A Lei orgânica da Previdência Social e o Processo de Unificação dos IAPs, 

Movimento de 64 e suas conseqüências, Ações de Saúde Pública no Regime Militar 

e o nascimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Constituinte de 1988 no capítulo VIII da Ordem Social e na secção II 

referente à Saúde define no artigo 196 (p. 91) que: 

 

[...] a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

O Direito à Saúde é um Direito Social inserido e consolidado no artigo 6º da 

Constituição Federal, que busca o progresso da qualidade de vida do indivíduo, 

através de programas de caráter prático e positivo do Estado. Isso significa dizer que 

o Direito à Saúde está atrelado ao acesso de todos aos serviços de ações de 

ascensão, amparo e recuperação da saúde. Neste sentido a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 6º (p. 8): 

 

Art. 6º São direitos a educação, a saúde , o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (grifo nosso). 

 

Nesse contexto, Schwartz (2001) entende a saúde como um direito 

fundamental do homem, tornando legítimo o art. 196 da Constituição Federal que 

fala da sua aplicabilidade de forma imediata. Nota-se que no art. 196 o Direito a 

Saúde precisa de intervenção legislativa para se tornar aplicável, e por este motivo 

os destinatários deste direito não podem exigi-lo de imediato. É por via de normas 

infraconstitucionais que o Estado deve assumir a  responsabilidade de criar serviços 

necessários à Saúde. Assim, a Constituição Federal em seu artigo 196 (p.91) diz: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
a promoção, proteção e recuperação. 
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Para cobertura integral da população, as ações e serviços de saúde devem 

compor um sistema único, respeitando suas diretrizes organizacionais 

(descentralização, regionalização, hierarquização, e participação social, além da 

acessibilidade) segundo estabelece o art. 198 (p.91)  da Constituição Federal, com 

autonomia e direção única em cada esfera governamental, com a participação da 

comunidade: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III – participação da comunidade 

 

O direito à saúde, entretanto, depende da organização prévia de 

procedimentos e estruturas, em sua maioria públicos, para que possa ser efetivada.  

As condições de viabilização do pleno Direito à Saúde surgem com a 

Constituição Federal de 1988. Por outro lado, neste mesmo sentido a Lei 8.080/90 

aparelha e estrutura o funcionamento dos serviços de Saúde. Para garantir a 

eficácia do que recomenda os artigos 196 e 198 da Constituição da República foi 

editada a Lei nº 8.080/90.  

A Lei nº 8.080/90 que nasce a partir dos movimentos sociais da década de 

80, regulamentou o Sistema Único de Saúde – SUS. Lei esta que garante o acesso 

da população à saúde. De acordo com Raeffray (2005, p. 74) o SUS nasce: 

 

[...] da necessidade da reformulação do segmento de saúde, na tentativa de 
conciliar a ampliação da cobertura e a contenção de cobertura e das 
despesas. As demais  cresceram em decorrência do modelo de 
universalização da saúde,  bem como da exigência deste modelo na 
diversificação da cobertura. O SUS trabalha como um círculo regionalizado 
e hierarquizado de atos e serviços de saúde, onde o Estado realiza suas 
obrigações de proporcionar serviço público de atendimento à saúde. 

 

O Sistema Único de Saúde é organizado a partir de todo um aparato de leis, 

regulamentos e portarias que, muito embora contem com a participação de técnicos 

e profissionais da iniciativa privada, dependem essencialmente de cada esfera de 

governo da federação. É um sistema público e nacional, baseado no princípio da 
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universalidade, a indicar que a assistência à saúde deve atender a toda população. 

Tem ainda como diretrizes ideológicas: a universalidade do atendimento, a 

integralidade do usuário e a equidade deste. 

Do ponto de vista social, o modelo fundamentado na universalidade da 

cobertura e do atendimento não pode merecer crítica, visto que se coaduna com o 

estado democrático de direito. Entretanto, a estrutura normativa é composta de 

unidades, de subsistemas que devem interrelacionar-se, de modo que seja 

alcançada a sua unidade funcional. No Brasil, a estrutura normativa que conduz a 

saúde, no amplo aspecto da Seguridade Social, contém modelos que ainda não se 

interrelacionam de maneira eficaz (RAEFFRAY, 2005) 

 

1.3 A saúde do aluno na Educação Integral 

 

A promoção da saúde é um dos direitos estabelecidos na Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 196, cabendo ao Estado 

garanti-la, sendo de fundamental relevância para a população, pois está ligado 

diretamente à qualidade de vida (artigo 6º).   No Brasil, a distribuição dos serviços de 

saúde é determinada pelas condições sócio-econômicas de cada região, Estado ou 

Município; as desigualdades que porventura existem são visualizadas segundo o 

padrão de consumo desses serviços.  

Vive-se em um momento em que a proposta de Educação Integral das 

crianças e adolescentes é um compromisso de toda a sociedade. Segundo Pacheco 

(2008, p. 4) que não é mais possível “o adiamento do exercício da Doutrina de 

Proteção Integral, na qual se fundamenta a Constituição Federal de 1988, reiterada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990)”.  

Ao se pensar a atenção integral à criança em idade escolar, não se pode 

definir necessidades universais, entendendo-se o escolar como uma categoria 

homogênea. É importante considerar sua inserção social como condição 

determinante de necessidades específicas. Nesta perspectiva, deve-se ter, 

inicialmente, o diagnóstico das características locais da população da qual estas 

crianças fazem parte, identificando as formas de organização social, condições 
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ambientais e de moradia, acesso à educação, ao lazer e aos serviços de saúde, 

distribuição de renda e perfil epidemiológico. 

Maciel e Braga (2007, p.43) citam que nos meios educacionais é comum 

ouvir: “uma coisa é a prática; outra, a teoria”, querendo dizer com isso que “não 

raramente o que se aprende na Universidade (a teoria) está muito dissociado das 

realidades vividas no mundo do trabalho (a prática). Discordando dessa visão 

deformada, tenho me esforçado para demonstrar o contrário, e o Projeto, como 

experimentação empírica, comprova definitivamente a tese”. Nesse sentido, a 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade estão explícitas no processo de promoção 

da saúde.  A ação educativa em saúde dentro das escolas deve ser compreendida  

 

[...] como um processo para conduzir os indivíduos e/ou grupos a 
assumirem ou ajudarem na melhoria das condições de sua saúde. A escola 
deve ser considerada como um espaço propício para a qualificação de 
jovens, fortalecendo-os para o enfrentamento da vida em todas as suas 
dimensões (OLIVEIRA, et al, 2007, p. 277). 

 

A promoção da saúde na escola, conforme expresso no documento do 

Ministério da Saúde que relata a experiência das Escolas Promotoras de Saúde no 

Brasil emerge como,  

 

[...] estratégia para superação de antigos modelos de saúde escolar, que 
centravam-se na inspeção sanitária e no ensino de regras de higiene e para 
o estabelecimento de um compromisso ativo e intersetorial com a saúde e 
qualidade de vida das gerações presentes e futuras(BRASIL, 2007, p. 174) 

 

Nos últimos anos, vêm consolidando-se projetos interdisciplinares e 

intersetoriais, contribuindo para a reflexão sobre a promoção da saúde e a 

prevenção da doença na escola, trazendo progressos e apontando desafios no 

campo de saúde na escola brasileira. 

Existem muitas novas proposições sobre tal modelo, mas tem sido difícil 

evitar os discursos tradicionalistas da saúde pública na prática contemporânea da 

educação em saúde.  Das várias dimensões dessa disciplina, duas destacam-se e 

persistem na atualidade: a primeira envolve a aprendizagem sobre doenças, como 

evitá-las, seus efeitos sobre a saúde e como restabelecê-la. A segunda diz respeito 

à promoção da saúde pela Organização Mundial da Saúde, que inclui fatores sociais 
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que afetam a saúde, fazendo uma abordagem pelos quais “diferentes estados de 

saúde e bem-estar são construídos socialmente” (SCHALL; STRUCHINER, 2011, 

p.1). 

Nesse contexto, o conceito de educação em saúde sobrepõe-se ao de 

promoção da saúde, sendo conceitualmente mais ampla, abrangendo a participação 

de toda a população no contexto de sua vida diária e não somente das pessoas que 

estão com risco de adoecer. Trata-se de uma noção baseada, segundo Schall e 

Struchiner (2011, p. 1): 

 

[...] em um conceito de saúde ampliado, considerado como um estado 
positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que integra os aspectos físico e 
mental(ausência de doença), ambiental(ajustamento ao ambiente), 
pessoal/emocional(auto-realização pessoal e afetiva) e sócio-
ecológico(comprometimento com a igualdade social e com a preservação 
da natureza). 

 

Apesar dessa noção ampliada de saúde há atualmente muitos modelos ou 

diferentes paradigmas de educação em saúde que persistem, condicionando 

diferentes práticas, sendo algumas reducionistas, requerendo, pois, 

questionamentos e o alcance de perspectivas mais integradas e participativas. 

Conforme Maciel e Braga (2007) as experiências de caráter público, 

enquanto política de Estado tem enfrentado todo tipo de adversidade, quer pelo 

custo elevado, quer pela dificuldade de compreensão dos princípios pedagógicos 

propostos e sua conseqüente exeqüibilidade, quer, ainda, em função do desencontro 

entre a teoria educacional que as orientam e a realidade sócio-cultural das 

demandas a que se destina. 

Educação em saúde, numa ótica ampliada, requer políticas públicas, 

ambientes apropriados e reorientação dos serviços de saúde “para além dos 

tratamentos clínicos e curativos”, exigindo também “propostas pedagógicas 

libertadoras, comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e da 

cidadania, orientando-se para ações cuja essência está na melhoria da qualidade de 

vida e na ‘promoção do homem’” (SCHALL; STRUCHINER, 2011, p. 1). 

 

 



30 
 

1.4 Educação Integral na Amazônia 

 

A Educação Integral está na pauta das Políticas Públicas, sendo incentivada 

com aporte de recursos financeiros. Trata-se de uma proposta complexa, que 

envolve muitas dimensões e muitos protagonistas. Situando a compreensão da 

formação integral à Educação Integral, Guará (apud PACHECO, 2008, p. 7) 

referencia: 

 

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a 
educação deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio 
indivíduo e do contexto em que vive. Assim a educação integral deve ter 
objetivos que construam relações na direção do aper feiçoaemnto 
humano. [...] A  educação, como constituinte do processo de humanização, 
que se expressa por meio de mediações, assume papel central de 
humanização que se expressa por meio de mediações, assume papel 
central na organização da convivência do humano em suas relações e 
interações, matéria-prima da constituição da vida pessoal e social (grifo 
nosso). 

 

Trata-se a educação em saúde de campo com múltiplas facetas para a qual 

convergem diversas concepções, das áreas tanto da educação como da saúde, as 

quais irão espelhar diferentes compreensões do mundo, que são demarcadas por 

distintas posições político-filosóficas acerca do homem e da sociedade (SCHALL; 

STRUCHINER, 2011). 

A Amazônia é palco de muitos estudos que enfocam o meio ambiente, a 

sociedade e o desenvolvimento. Focam-se os aspectos regionais, como a 

biodiversidade, uso da terra, ciência e tecnologia, crescimento urbano e projetos de 

desenvolvimento que causam o desmatamento.  No que diz respeito à saúde, a 

Amazônia é foco de preocupação desde o século XIX, com o desenvolvimento da 

moderna saúde pública no país. Desde então, busca-se organizar planos de 

intervenção sanitarista direcionados para a região (CONFALONIERI, 2005). 

Na Amazônia, dadas as especificidades da região, a Educação Integral 

surge como proposta emancipadora, possibilitando ao aluno a formação para a 

cidadania, principalmente porque as populações amazônicas tem em seu perfil de 

saúde grande ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias. Argumenta 

Confalonieri (2005, p. 233) que “a alta concentração populacional em zonas urbanas 

de maior porte põe em relevância as doenças degenerativas e lesões por causas 
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externas como componentes do quadro geral de morbidade e mortalidade”, o que 

denota que as doenças parasitárias ainda assolam a região norte, havendo para tal 

região um perfil epidemiológico contrastante com o restante do país. 

A promoção da saúde não compete exclusivamente ao setor Saúde. Ao 

contrário, Oliveira et al (2007, p. 279) salientam que ela é o resultado de ações 

intersetoriais, agindo nos determinantes gerais da saúde e da qualidade de vida. 

Cada um dos setores da Administração Pública, como educação, saúde, assistência 

social, agricultura, desenvolvimento urbano e meio ambiente, esporte, cultura, entre 

outros, devem elaborar estratégias de atuação balizadas por políticas saudáveis. 

 

1.5 Importância da saúde para a Educação Integral 

 

A promoção da saúde é uma estratégia bem delineada por Ferraz (1996, p. 

279) que salienta que são “intervenções, propostas, processos e movimentos que, 

atacando as causas mais básicas das doenças e apontando para novas formas ou 

condições de trabalho, de vida e de relacionamento do homem consigo mesmo, com 

seu semelhante e com o meio ambiente, podem influenciar decisões individuais, 

grupais e coletivas que visem melhorar a qualidade de vida dos seres humanos”. 

A saúde escolar é viabilizada por meio de instrumentos normativos e, 

através de políticas públicas intersetoriais, aplicadas em todo o Brasil, cabendo ao 

Estado definir um parâmetro curricular visando educar os alunos ensinando-os 

através de práticas saudáveis. Assim, infere-se que o conceito de saúde pode estar 

estreitamente vinculado aos alicerces educacionais, promovendo a Educação 

Integral. Afinal, o objetivo maior da educação é formar um cidadão consciente dos 

seus direitos e deveres, capaz de adotar um estilo de vida saudável. 

Entretanto, as condições de saúde não são só determinadas pelo Poder 

Público, pela Escola ou pelo indivíduo isoladamente. Estes, vistos separadamente, 

não são capazes de promover a saúde e solucionar o problema ocasionado pela 

carência de condições ideais de salubridade, conforme expressa Brasil (1998, p. 44): 

 

[...] os enfoques segundo os quais a condição de saúde individual é 
determinada unicamente pela realidade social ou pela ação do poder 
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público, tanto quanto a visão inversa, nem por isso menos determinista, que 
coloca todo peso no indivíduo, em sua herança genética e em seu empenho 
pessoal, precisam ser rompidos. Interferir sobre o processo saúde-doença 
está ao alcance de todos e não é uma tarefa a ser delegada, deixando ao 
cidadão ou à sociedade o papel de objeto da intervenção “da natureza’, do 
poder público, dos profissionais de saúde ou, eventualmente, de vítima do 
resultado de suas ações. 

 

Diante desta perspectiva, a saúde é um tema que deve ser tratado 

seriamente pelas diferentes instituições sociais formadoras de valores nos cidadãos, 

e não apenas isso, é indispensável que as experiências positivas de cunho prático, 

sejam fomentadoras de elementos que possam capacitar as pessoas ao auto-

cuidado,e assim promover saúde, tornando-as multiplicadoras nas áreas que mais 

necessitam de atenção. 

 

1.6 Programa de Saúde Escolar – PSE do Ministério d a Saúde 

 

A saúde escolar foi construída na Europa, no século XIX, na confluência de 

três doutrinas: a polícia médica, o sanitarismo e a puericultura (LIMA, 1985), sendo 

introduzida no Brasil em meados do século XX, tendo como foco de atenção a 

criança que está na escola e não apenas “qualquer criança em idade escolar” 

conforme é anunciada em sua definição: 

 

Saúde Escolar é parte da medicina que estabelece os meios de promoção, 
proteção e recuperação da saúde física, mental e social da criança e seu 
desenvolvimento normal durante o período de freqüência à escola 
(MORAES, apud SILVA, 2002, p. 51). 

 

A concepção de saúde escolar sempre teve base em princípios da 

puericultura, da higiene pública, da clínica e teve como foco central a relação saúde-

aprendizagem, compreendendo que “a criança não aprende porque não tem saúde, 

e não tem saúde porque não sabe como adquiri-la e mantê-la” (SILVA, 2002, p.52). 

Desse entendimento, pressupõem Collares e Moisés (1985) apud Silva 

(2002, p. 52) que desponta “saúde e saber como questões de responsabilidade 

exclusivamente individual” e torna clara “a impossibilidade de saída para a questão 

escolar”, principalmente se a escola em questão é a pública. 
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Entre profissionais de educação e de saúde salienta Silva (2002, p.52) que é 

forte o argumento de que “a criança não aprende porque não tem saúde”. Tal fato 

integra o discurso basicamente medicalizante, que busca causas e soluções 

médicas para os males sociais. 

Olhando sob esta perspectiva, a solução para a problemática vivenciada 

pelas escolas está muito aquém de ser solucionada, e certamente não tão somente, 

está nas mãos nem das crianças e nem dos educadores. Se vistos sob este ponto 

de vista, equivale a dizer, conforme explica Silva (2002, p. 53) que “[...] antes que 

econômicos, políticos, sociais e pedagógicos, os problemas escolares devem ser 

normatizados pela concepção da medicina”. 

A promoção da saúde na escola é prioridade para a Organização Pan-

Americana da Saúde, Oficina Regional da Organização Mundial da Saúde. Na 

concepção de Cerqueira (2007, p. 34) a escola é um espaço privilegiado, 

 

[...] Por congregar, por um período importante, crianças e adolescentes 
numa etapa crítica de crescimento e desenvolvimento, como também um 
ambiente de trabalho para professores, outros profissionais e 
representantes da comunidade educativa. 

 

A escola tem importante relação com a família dos alunos e desempenha 

papel de destaque na comunidade e, portanto, pode ser grande referência e 

influenciar práticas políticas, atitudes dos alunos, professores, outros profissionais 

da educação e da saúde e seus familiares. De tais fatores, extrai-se que o setor 

educacional é um aliado importante para o setor Saúde e a escola pode ser um 

espaço estratégico para a promoção para a saúde. 

A educação é uma estratégia importante da saúde pública e, do mesmo 

modo, a saúde é uma estratégia importante para que se tenha melhor 

aproveitamento do processo educativo. Investimentos efetivos nesses dois setores 

podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da 

comunidade (CERQUEIRA, 2007, p. 35). 

O Programa Saúde na Escola foi instituído pelo Decreto-Lei n. 6.286 de 5 de 

dezembro de 2007 e tem como proposição uma política intersetorial entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação visando atenção integral (prevenção, promoção 

e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público em todos 



34 
 

os níveis de ensino no âmbito da escola e/ou unidades básicas de saúde,, 

realizadas pelas Equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2007). 

As diretrizes do PSE evidenciam uma proposta que vai além da integração 

das políticas setoriais, propondo um novo delineamento da política de educação em 

saúde que: 

1a) trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla 
para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos; 

2b) permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas 
de saúde educação com vistas á atenção integral à saúde da criança, 
adolescentes e jovens e à educação em saúde; e 

3c) promove a articulação de saberes, a participação de alunos, pais, 
comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social 
da política (BRASIL, 2007, p. 19). 

 

Dentre os objetivos do PSE destacam-se a promoção da saúde e cultura da 

paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde assim como o fortalecimento da 

relação entre as redes públicas de saúde e educação, articulação das ações do 

Sistema Único de Saúde (SUS) às ações da rede de educação básica pública 

visando a ampliação do alcance e o impacto das suas ações relacionadas aos 

alunos e suas famílias, maximizando o uso dos espaços, equipamentos e recursos 

disponíveis, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, 

que possibilitem comprometer o pleno desenvolvimento escolar (BRASIL, 2007). 

No âmbito do Ministério da Educação, o Programa Mais Educação constitui-

se um dos instrumentos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

propondo-se a ampliar a jornada e a promoção de um conceito de Educação Integral 

e Integrada, conceito que focaliza o sujeito, buscando o desenvolvimento de todas 

as potencialidades humanas, com equilíbrios entre os diferentes aspectos – 

cognitivo, afetivo e social (BRASIL, 2007). 

 

1.7 Enteroparasitoses 

 

A importância das parasitoses intestinais no Brasil é incontestável, sendo 

considerado um problema de saúde pública no mundo de difícil solução (ROQUE et 

al.2005). A alta prevalência, aliada aos altos índices de morbidade no Brasil, 
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confirmam estes dados (UCHOA et al, 2001). No Brasil, cerca de 30% das pessoas 

são portadoras de algum tipo de parasito, significando cerca de 50 milhões de 

pessoas com verminoses, das quais cerca de 35 milhões são crianças (DIAS, 2005).  

Ludwig et al, 1999, mostram a relevância das doenças parasitárias como um 

fator incapacitante, que compromete o desenvolvimento físico e intelectual, 

especialmente das faixas etárias mais jovens da população.  Dentre os danos que 

as enteroparasitoses podem causar estão os quadros freqüentes de diarréia crônica, 

desnutrição, obstrução intestinal, anemia ferropriva, salientando que as 

manifestações clínicas são usualmente proporcionais à carga parasitária albergada 

pelo indivíduo, bem como as espécies destes parasitas (A. lumbricóides, T. trichiura,  

ancilostomídeos, G. duodenalis e E. histolytica) (DIAS, 2005; FERREIRA; 

FERREIRA; MONTEIRO, 2000; FERNANDES, 2007). Aliado ao quadro citado a 

cima Roque (et al, 2005) afirma, que esses parasitas afetam no crescimento e na 

função cognitiva da criança.  

De acordo com Melo et al (2004) existem indivíduos cujos  sintomas podem 

variar de leve a grave, sendo que nos quadros leves, as manifestações podem ser 

inespecíficas como: anorexia, irritabilidade, distúrbios do sono, vômitos ocasionais, 

náuseas e diarréia. Os quadros mais graves são mais comuns em pacientes desnu-

tridos e imunodeprimidos, havendo necessidade de realização de exames periódicos 

nesses pacientes pelo risco de disseminação ou migração do parasito.  Salienta-se 

ainda que a clínica é inespecífica para diagnóstico das helmintíases intestinais, 

sendo preconizado basicamente o exame protoparasitológico (Exame Parasitológico 

Fezes com análise de três amostras de material) (FERRARI;  RODRIGUES, 2004). 

A contaminação humana por enteroparasitos tem ocorrência de milhares de 

anos. A análise paleoparasitológica com múmias humanas confirmam o quanto o 

parasitismo humano é antigo. O termo Paleoparasitologia foi criado pelo Dr. Luiz 

Fernando Ferreira, em 1979, denominando o estudo (logos) de parasitos em 

material antigo.  (NOGUEIRA et al, 2006).  

A Paleoparasitologia mostrou ampla distribuição, incluindo o Novo Mundo 

em tempos pré-colombianos, de Ascaris Lumbricóides, assim como de Tricuris 

Trichiura na Antiguidade e na Idade Média, refletindo os padrões de vida da 

população naquela época. Por razões desconhecidas, os resultados de T. trichuris 

no Novo Mundo são mais freqüentes do que os achados de A. lumbricóides. 
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Pesquisas realizadas na América do Sul em estudos arqueológicos demonstram a 

presença de ancilostomídeos, Ascaris lumbricóides (A. lumbricoides), Tricuris 

trichiura (T. trichiura), Enterobius vermicularis (E. vermicularis), Entamoeba spp (E. 

spp), Giardia duodenalis (G. duodenalis), Cryptosporidium parvum (C. parvum) 

dentre outros, em coprolitos e em outros materiais orgânicos (GONÇALVES; 

ARAÚJO; FERREIRA, 2003). 

A alta prevalência de enteroparasitoses tem sido considerado a principal 

causa de morbidade entre os escolares de países subdesenvolvidos (PRADO et al, 

2009).  Segundo Barbosa, Ribeiro e Marçal Júnior (2005) as parasitoses intestinais 

são um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e afetam grandes 

parcelas da população humana no desempenho de suas atividades físicas, mentais 

e sociais, sendo o principal grupo de risco para essas doenças o representado por 

escolares, visto seu maior grau de exposição às fontes primárias de infecção e à sua 

maior suscetibilidade. 

Entre os problemas habitacionais brasileiros, destacam-se a escassez de 

oferta e o elevado preço da moradia, a segregação espacial da população de menor 

poder aquisitivo em favelas e outros tipos de assentamento precário, a proliferação 

de assentamentos informais e o déficit de serviços de infra-estrutura urbana (como 

os de saneamento). 

Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que os gastos com 

doenças de veiculação hídrica no Brasil estão na ordem de US$ 2,5 bilhões por ano 

sendo que no país, doenças ligadas à falta de saneamento mataram 10.844 pessoas 

em 1998 (BRASIL, 2002). Dados do IBGE (2000) apontam que 48% dos municípios 

e 67% dos domicílios do Brasil não dispõem de rede para coletar seus dejetos, que 

vão para fossas sépticas rudimentares, ou pior ainda, são jogados diretamente em 

rios, o que compromete a qualidade da água. Em Porto Velho, a situação não é 

diferente, com uma baixa cobertura de água encanada, que, com o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) vem destinando verbas para ofertar 100% de 

água encanada para os domicílios do município (FIERO, 2008). 

Os parasitos intestinais são problemas decorrentes de fatores como 

ausência ou precariedade das condições sócio-econômicas, consumo de água 

contaminada, estado nutricional dos indivíduos, dentre outros (COIMBRA JÚNIOR, 

2002) 
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1.7.1 As enteroparasitoses como indicadores das con dições de saneamento da 
população 

 

Saneamento é “o conjunto de ações integradas que envolvem as diferentes 

fases do ciclo da água. Dentre essas fases destacam-se: a captação, tratamento, 

adução e distribuição, esgotamento sanitário e efusão industrial” (BARROSO, 2002, 

p. 75), sendo um grave problema de saúde pública em países do terceiro mundo 

(LUDWING et al, 1999). 

As precárias condições ambientais, decorrentes da insalubridade das 

habitações coletivas é um fator potencialmente favorável para o aumento da 

prevalência de verminoses, assim como a indisponibilidade de água de boa 

qualidade, má disposição dos dejetos e o inadequado destino do lixo (SANTOS, 

2002; MACEDO; PAGLIA, 2007). No caso da água, a contaminação se dá por meio 

de enxurradas que atingem mananciais utilizados no abastecimento de cidades e na 

irrigação de plantações, inclusive hortaliças (COELHO et al, 2001; TAKAYANAGUI 

et al, 2000). As condições climáticas também influenciam o desenvolvimento das 

formas de vida livre de parasitos, a água, que pode funcionar como veiculador de 

ovos de helmintos. Uma forma muito comum de contaminação é através de mãos 

sujas levadas diretamente à boca, tanto por adultos como por crianças e também 

por larvas que penetram ativamente na pele (PEDROSO; SIQUEIRA, 1997). Os 

pesquisadores têm buscado conhecer a prevalência e disseminação das parasitoses 

intestinais e, nos últimos anos, no Brasil, os trabalhos têm indicado índices mais 

altos de prevalência de parasitoses (MACEDO; PAGLIA, 2007; COELHO et al, 2001; 

COIMBRA JÚNIOR, 2002).   

No Brasil, a frequência de parasitoses intestinais é elevada, havendo 

variações quanto à região, condições de saneamento básico, grau de escolaridade, 

nível sócio-econômico, idade e hábitos de higiene da população (MACHADO et al, 

1999).  Apesar de apresentar baixa taxa de mortalidade (PRADO et al, 2001), as 

parasitoses intestinais interferem na fisiopatologia da anemia e da desnutrição 

protéico-calórica (PEDRAZZANI et al, 1988), que debilitam e incapacitam o sujeito 

no desempenho de suas atividades intelectuais e físicas, principalmente nas faixas 

etárias mais jovens da população. Crianças em idade escolar, que vivem em áreas 

pobres dos centros urbanas, tem sido referenciada nos estudos como alvo de 
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infecções parasitárias (MACHADO et al, 1999; PRADO et al, 2001; GONÇALVES; 

ARAÚJO; FERREIRA, 2003). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o saneamento medida 

prioritária em termos de saúde pública, pois este investimento representa uma 

economia em gastos com prestações de saúde curativa (BARROSO, 2002). As 

ações de saneamento, devem ser compreendidas como essenciais à vida humana e 

à proteção ambiental, constituindo-se, portanto, um direito social do cidadão e dever 

do Estado.  

Em Ariquemes, no ano de 2008, foi realizado um levantamento das 

condições de saneamento da cidade, dividindo-se o perímetro urbano da cidade em 

três regiões (1ª, 2ª e 3ª), sendo realizadas entrevistas com a população sobre as 

condições do abastecimento de água pela CAERD. O Setor 10, área em que 

localiza-se a escola em estudo, foi mapeado na 3ª região, não contando com serviço 

de água potável. A ocupação dessa área se deu, em sua maioria, por invasão, 

legalizada depois pelo Poder Público. È um bairro que concentra um elevado 

número de habitantes e terrenos baldios, com uma média de 5 (cinco) moradores 

por residência. As residências são constituídas de casas simples, sendo em média 

50% de alvenaria e 50% de madeira, e na mesma proporção apresentam suas áreas 

delimitadas por muros de alvenaria e cercas de madeira. É uma região localizada às 

margens do Rio Jamarí, com áreas alagadas em período chuvoso. 

No quesito infra-estrutura, os bairros da Região 3 contam com o serviço de 

iluminação em suas residências. A iluminação pública é deficiente e apresentam 

problemas como lâmpadas queimadas, decorrentes da oscilação de energia 

causada pela sobrecarga nos transformadores ou até mesmo em razão do 

vandalismo. Os postes são todos em alvenaria. São bairros que não apresentam 

esgotamento sanitário e nem esgotamento pluvial. Quanto ao acesso à água tratada, 

grande parcela de moradores utiliza poço tipo amazonas, sem nenhum tipo de 

tratamento e apenas uma minoria conta com esse serviço. A coleta de lixo é 

realizada semanalmente na cidade. Ocorrem falhas freqüentes no atendimento, o 

que gera grandes transtornos principalmente nos bairros periféricos.  As ruas e 

avenidas principais são pavimentadas e as secundárias não contam com esse 

serviço, sendo seu acesso precário. Esses bairros se localizam próximo de 

pedreiras/morros.  
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Em Fevereiro de 2009, o Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Ariquemes constatou total ausência de 

coleta pública do esgoto sanitário, a maioria da população sendo obrigada a 

despejar os efluentes em sistema de esgotamento individual (fossas, a maioria da 

população transformou os poços amazonas em fossas “negras”). Segundo o 

Relatório supracitado, é comum a ocorrência de diarréia, com origem provavelmente 

de contaminação fecal. A água tratada distribuída pela Companhia de Águas e 

Esgotos de Rondônia – CAERD atende 65% da população, mas a distribuição não é 

contínua e o custo é elevado, contribuindo para o aumento de casos de doenças de 

transmissão hídrica, pois estimula a busca por recursos alternativos como poços, 

sujeitos à contaminação, devido a proximidade com as fossas sem proteção. 

Nas figuras 2 e 3, que será visualizada a seguir, mostra-se as más condições 

de construção de uma fossa e lançamento do efluente de uma fossa residencial para 

um igarapé: 

 

Figura 2 - Fossa da Rua El Salvador do Setor 10 em Ariquemes-RO 

 

 
  
Fonte: Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS do Plano Municipal de Saneamento Básico – 
PMSB de Ariquemes, 2009. 
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Figura 3 - Fossa da Rua El Salvador do Setor 10 em Ariquemes-RO 
próximo a propriedade da CEMAL 

 

 

Fonte: Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS do Plano Municipal de Saneamento Básico – 
PMSB de Ariquemes, 2009. 

 

Segundo o Plano Municipal de Regularização Fundiária – Diagnóstico 

Urbano/2008, dentre os 69 bairros da zona urbana e rural do município, 42 

apresentam déficit do atendimento de distribuição de água.  

A literatura tem apontado que populações urbanas desprovidas de habitação 

e saneamento adequados, em área de alta densidade demográfica, podem estar 

sujeitas a níveis de contaminação ambientais superiores aos encontrados em 

comunidades rurais primitivas, onde a dispersão populacional dificulta o acúmulo de 

material contaminante (FERREIRA et al, 1987,1991). 

 

1.7.2 Fracasso escolar: a relação enteroparasitores  x desempenho escolar 

 

A repetência escolar é um fenômeno que preocupa educadores em todo 

Brasil. Como afirma Costa (1994, p. 19) “O aluno que fracassa não como um 

indivíduo isolado, mas situado num contexto, produto de uma classe social, acredita-

se fazer uma mediação entre o individual e o social”.  Portanto para a autora, é 
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necessário questionar a escola e todo o sistema educacional, pois se deve lançar 

um olhar ao ambiente educacional do aluno, e não apenas sobre ele próprio. 

O ambiente onde ocorrem as práticas educativas sem dúvida, interfere 

favoravelmente ou não nos resultado dessas práticas. Assim sendo, do ponto de 

vista pedagógico, a sala de aula não pode ser encarada apenas como local 

destinado a abrigar alunos e professores durante o trabalho escolar, pois ela é, 

antes de tudo, um meio educativo. 

Uma das providências é melhorar a qualificação dos professores e formá-los 

para poderem elaborar uma avaliação de qualidade; pois uma simples avaliação não 

pode revelar aquilo que o aluno de fato aprendeu e constitui dessa forma um dos 

fatores que contribui para a repetência. Como esclarece Aquino (1997, p.103): 

 

Os processos avaliativos constituem seguramente, uma das expressões 
mais evidentes do impacto das técnicas examinatórias no contexto escolar. 
É por meio da avaliação que se torna possível conhecer e controlar cada 
aluno com o quadro de competências esperadas. 

 

A crueldade do sistema autoritário de avaliar, a arrogância de alguns 

professores, a falta de compromisso político com a profissão, entre outros fatores, 

leva um grande número de alunos a abandonar a escola. Pois quando a avaliação é 

trabalhada na função classificatória, ela se torna uma arma poderosa nas mãos de 

quem quer oprimir o outro, pois quando ela reprova, atinge violentamente um dos 

pontos mais delicados do homem que é a sua auto-estima; sendo o indivíduo taxado 

de incapacitado e deficiente para prosseguir os estudos e, conseqüentemente, essa 

condição o leva a infelicidade, sentimento de inferioridade e desânimo. 

Segundo Machado (1997, p. 75) “Passamos a produzir ‘crianças com 

distúrbios’, crianças deficientes’, bem como ‘ profissionais competentes para avaliar, 

que tem instrumentos para medir essa coisa”. Agindo dessa maneira apenas se 

produzirá indivíduos que sofrerão qualquer tipo de manipulação no ambiente social. 

Portanto um alvo vulnerável. 

A avaliação tem uma decisiva intervenção na distribuição dos conteúdos e, 

por isso, controlam o ritmo de trabalho do aluno, a sua vida, a intensidade do seu 

esforço e sua atividade cultural e lazer fora do espaço escolar. Melo citado por Costa 

(1994, p. 22) afirma que:  
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Há uma contradição  muito grande entre a capacidade da criança em casa, 
fora da escola e na escola. Tanto nas ‘ queixas’ da escola quanto na 
avaliação pedagógica diagnóstica, os dados mostram uma grande 
discrepância entre o rendimento da criança nas atividades escolares e seu 
desempenho em casa. 

 

É muito comum, em determinado momento do ano, a concentração de 

exigências de trabalhos e realizações de avaliações; que muitas vezes 

sobrecarregam o aluno. Se existisse avaliação contínua, por meio de trabalhos 

cotidianos essas dificuldades não existiriam; mas a avaliação formal é uma realidade 

muito difundida no ensino obrigatório. Citada por Carvalho (2000, p. 22) Cardoso 

ressalta: “o que vemos são muitos alunos passando de ano sem saber, por que os 

educadores não assumiram o compromisso de ensinar”. 

É evidente que não basta avaliar para melhorar, no entanto, existe toda uma 

trajetória na história da avaliação educacional no Brasil, que precisa ser recuperada 

principalmente no que diz respeito à formulação de métodos para que sejam 

alcançados melhores resultados. 

Em suma, a condição essencial para que a classe tenha bons resultados é 

que o professor tenha confiança nos alunos. Essa seria a reforma mais econômica 

da escola com que se poderia sonhar, mas também a mais difícil de ser aplicada.  

A efetivação de uma avaliação democrática na escola depende, em última 

instância, da democratização da sociedade, de tal forma que não se precise usar a 

escola como meio pra reforçar a seleção social. Sabe-se que os acontecimentos 

vividos pelo indivíduo em seu desenvolvimento – em sua casa, em seu meio 

geográfico, na escola e em seus vários ambientes sociais – determinarão o que ele 

vai aprender e, também, em grande parte, a espécie de pessoa que se tornará. 

Segundo Aquino (1997, p. 92) “conformados a essa realidade, professores e 

alunos tornam-se estrangeiros em seu próprio território, ou melhor, o território se 

modifica abruptamente”.  

Na maioria das salas de aula, deve haver uma prática pedagógica no sentido 

de predispor os alunos ao que se quer ensinar, levá-los a participar ativamente nos 

trabalhos escolares podendo, com certeza, proporcionar uma aprendizagem mais 

rápida, eficaz e feliz. Se o diálogo entre professor e aluno penetrar em suas práticas, 

se os currículos ocultos corresponderem aos anseios dos educadores e se os 
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mesmos tiverem a coragem de deixar seus alunos errarem, para discutir com eles 

seus erros, haverá alguma esperança de mudança, num horizonte que entre nós 

retrata apenas o desejo de formar cidadãos críticos, reflexivos e conscientes de seus 

direitos e deveres na sociedade.  

Importante ressaltar que crianças em idade escolar estão sujeitas a 

doenças, pois convivem diariamente com muitas pessoas, seja na escola, família e 

comunidade, o que facilita a disseminação de doenças e a contaminação. Doenças 

podem ter diversas origens, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes e 

insetos. A prevenção e controle das doenças está correlacionada à higiene dos 

profissionais envolvidos, à qualidade das instalações sanitárias do local e às 

condições dos alimentos. A literatura aponta que há uma relação entre as 

verminoses e o baixo rendimento dos alunos, promovendo o fracasso escolar. 

A Educação, no Brasil, há muitas décadas convive com o fracasso escolar 

em todos os níveis de ensino, mas a maior incidência ainda está nos primeiros anos 

da escolarização (MOYSÉS; COLLARES, 1997), havendo fatores intra e extra-

escolares que contribuem para o insucesso do aluno. O currículo, os programas, o 

trabalho desenvolvido pelos educadores e especialistas e a avaliação do 

desempenho dos alunos são fatores considerados por Moysés e Colares (1997) 

como intra-escolares. Os extra-escolares dizem respeito à péssima qualidade de 

vida da população brasileira, que muitas vezes subsiste, sem acesso às 

necessidades básicas do ser humano, refletida pela miséria, fome, desnutrição, falta 

de saneamento básico e moradia digna, colocando-os à margem da sociedade. 

A infância e adolescência consistem em duas etapas de vida distintas, sendo 

a alimentação nesta fase distinta para os dois grupos, que, se não suficiente para 

atender as carências nutricionais, acarretam em problemas de saúde que podem 

não ser vistos em curto prazo, mas que se instalam em seus organismos. Aliados à 

precariedade das condições de saneamento básico, torna-se comum a ocorrência 

de verminoses, expondo crianças e adolescentes a “uma situação de desequilíbrio 

crônico”, principalmente pela carência de ferro (DOMENE, 2004, p. ?), 

comprometendo o comportamento da criança, principalmente em relação à 

capacidade de atenção e rendimento escolar, reduzindo a habilidade para o 

aprendizado (ARAÚJO et al, 2009). 
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A desigualdade e miséria material de fato comprometem a capacidade das 

crianças, mas até que ponto? Autores como Sawaya (2001) e Patto (1990) 

buscaram compreender a relação pobreza x deficiências lingüísticas, cognitivas e 

afetivas. Sendo assim: 

 

Longe de afirmar que a miséria não tem efeitos devastadores sobre a vida 
dos indivíduos, estamos chamando atenção tanto para os mecanismos de 
exclusão social, como também para as estratégias utilizadas pelas famílias 
pobres na sua luta diária para sobreviver e ter uma vida digna. A 
compreensão dos processos sociais que geram exclusão e das formas de 
enfrentar condições adversas de vida das famílias de camadas populares 
deve ser, nessa perspectiva, o ponto de partida para as ações sociais de 
combate à pobreza e à desnutrição (SAWAYA, 2001, p. 145). 

 

 

Crianças com desnutrição grave segundo Sawaya (2001) têm 

comprometimento neurológico e, por isto, estão fora da escola, não conseguindo ter 

acesso à merenda escolar. Conforme Moyses e Collares (1997) a merenda pode 

resolver “a fome do dia”, o problema do estômago vazio, que compromete a 

capacidade de atenção e a disposição para aprender. 

As crianças em idade escolar, principalmente as que vivem em condições 

precárias, são mais acometidas (e de forma bem mais grave) pelas verminoses, pois 

sua resposta imunológica não é suficiente para a eliminação dos parasitas (BENCKE 

et al, 2006; UCHÔA et al, 2001). As verminoses comprometem o estado nutricional, 

crescimento e função cognitiva de crianças e adolescentes nos países 

subdesenvolvidos (PRADO et al, 2001; FERREIRA et al, 2006), e, na idade escolar, 

sua ocorrência consiste em fator agravante da subnutrição, podendo levar à 

morbidade nutricional, que é, em geral, acompanhada da diarréia crônica, sendo 

fatores que irão refletir de forma direta no rendimento escolar, promovendo 

incapacitação física e intelectual dos acometidos (AMATO; CORREIA, 1991; 

FERREIRA et al, 2004; COLLE et al, 2009). 

No Brasil, a INMED (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 

realizou estudos com escolares de 5 a 14 anos detectou, ao examinar as crianças 

em um dos programas que desenvolve, que uma a cada seis crianças examinadas 

tinham verminoses (INMED, 2009). A consequência da infecção por esses parasitos 

é o comprometimento do crescimento físico (relação peso x altura) e/ou mental 
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(baixo rendimento escolar) (CAMILO-COURA,1974; CORREA et al, 1994). 

Levantamento multicêntrico da parasitoses intestinais no Brasil realizado em 2005 

revelou que 55,3% das crianças tinham verminoses, 51% delas poliparasitadas 

(CIMERMAN;  CIMERMAN, 2005).  

Indiscutível, portanto, a relação que há entre verminoses e o baixo 

rendimento dos alunos, que tem seu desenvolvimento físico e cognitivo 

comprometido, refletindo em altas taxas de evasão e fracasso escolar. A escola é 

um ambiente propício para mudança significativa nesse quadro, através de uma 

Educação Integral, que priorize o aluno como um todo, principalmente no que diz 

respeito à saúde. 

 

1.8  Educação politécnica 

 

A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos 

das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. 

Diz respeito aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho. Nesse 

sentido, Saviani (1987, p. 17) argumenta que politecnia, nesse sentido, se baseia em 

determinados princípios, determinados fundamentos e a formação politécnica deve 

garantir o domínio desses princípios, desses fundamentos. 

A Educação Politécnica, vista como uma nova educação foi esboçada 

inicialmente em meados do século XIX, por Karl Marx. Segundo este filósofo, “a 

sociedade não pode permitir que pais e patrões empreguem, no trabalho, crianças e 

adolescentes, a menos que se combine este trabalho produtivo com a educação”. 

Sob a perspectiva de Marx (1983, p. 60) a educação pode ser compreendida sob 

três aspectos: 

1. Educação intelectual; 

2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de 
ginástica e militares 

3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as 
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos 
diversos ramos industriais. 
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Vistos pelos aspectos compreendidos aqui, o desenvolvimento intelectual 

perpassa pela formação omnilateral, com ênfase a multilateralidade e a integralidade 

da personalidade do indivíduo, onde se devam combinar a instrução teórica e 

prática, trabalho produtivo e atividades físicas, numa perspectiva de homem integral 

dentro de suas potencialidades, mas não a criação de uma escola voltada única e 

exclusivamente a atender a burguesia no seu ímpeto de se agregar mais trabalho ao 

conhecimento  compartimentalizado. 

Trata-se de uma concepção fundamentada no trabalho como princípio 

educativo e na transformação radical da sociedade. São vetores desse processo, 

citados por Machado (apud MARX; ENGELS,1989, p. 89): “a intensificação da 

produção social, a produção de homens plenamente desenvolvidos e a obtenção de 

poderosos meios de transformação da sociedade capitalista”. 

A partir deste processo, é que o homem percebe que a apropriação do 

conhecimento é necessária para que as diferenças entre as práticas educativas e  as 

demais práticas sociais devam ser superadas. 

Também para Saviani (1989, p.131) toda a educação organizada se dá a 

partir do conceito e do fato do trabalho, portanto do entendimento e da realidade do 

trabalho (...), da mesma forma que o indivíduo para manter sua existência de homem 

produtivo, de cunho intelectual e manual,deva buscar na politecnia uma unidade 

indissolúvel, de tal sorte que não exista somente e tão somente o trabalho manual e 

o intelectual, mas sim o compartilhamento de ambos, numa perspectiva da 

construção de um homem livre, que seja capaz de produzir e fluir 

conhecimento,quebrando assim uma cadeia de permissividade imposta pela 

burguesia,dona da cultura e da ciência. 

 No Ensino Médio antigo 2º grau, a formação politécnica é vislumbrada no 

artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 

 

Art. 35 da LDB: 

A educação escolar de 2º grau [...] tem por objetivo geral propiciar aos 
adolescentes a formação politécnica  necessária à compreensão teórica e 
prática dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no 
processo produtivo. 
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Trata-se de uma formação que passa pelo desenvolvimento profissional e 

intelectual do indivíduo, propiciando-lhe autonomia de pensamento e prática crítica, 

além do reconhecimento do sistema formal de educação e do mercado de trabalho. 

A ideia de politecnia visa articular, em uma unidade indissociável, os 

aspectos manuais e intelectuais do trabalho. Saviani destaca que um pressuposto 

da concepção politécnica é que não existe trabalho manual puro e nem trabalho 

intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a concomitância do exercício dos 

membros, das mãos, e do exercício mental e intelectual. Isto está na própria origem 

do entendimento da realidade humana como constituída pelo trabalho. 

A proposta brasileira de educação politécnica pode ser caracterizada por 

três eixos fundamentais: dimensão infraestrutural, dimensão socialista e dimensão 

pedagógica. 

A dimensão infraestrutural agrega os aspectos relacionados ao mundo do 

trabalho, especificamente os processos de trabalho sob a organização capitalista de 

produção e, conseqüentemente, a questão da qualificação profissional. Propõe a 

identificação de estratégias de formação humana, com base nos modelos de 

processos de trabalho, que apontem para uma reapropriação do domínio do 

trabalho, somente possível a partir das transformações tecnológicas. 

A dimensão socialista busca expor a profunda relação entre a concepção de 

formação humana e um projeto de construção de uma sociedade sem classe. Para 

autores brasileiros, seria o projeto socialista-revolucionário de uma nova sociedade 

que possibilitaria, por um lado, proporcionar unidade teórico-política à concepção 

politécnica de educação e, por outro, impedir sua “naturalização”, ou seja, impedir o 

equívoco de entender que a formação politécnica seria o caminho ‘natural’ 

demandado pelo modo de produção capitalista. Ou seja, representaria uma ruptura 

com o projeto de educação profissional e com o projeto de formação humana postos 

pela sociedade burguesa.  

O eixo balizador dessa dimensão seria a construção de práticas 

pedagógicas concretas que deveriam buscar romper com a profissionalização 

estreita, por um lado, e com uma educação geral e propedêutica, livresca e 

descolada do mundo de trabalho, por outro. 
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1.9 As endemias no município de Ariquemes 

 

a) O meio geográfico ou ambiental regional 

 

Historicamente, o Vale do Jamarí, onde surgiu o núcleo que deu origem ao 

município de Ariquemes (1794), era conhecido pela abundância de suas especiarias 

nativas, destacando-se o cacau e o látex da seringueira. A região habitada por 

extrativistas e índios possuía vários seringais. A ocupação dessa região ocorreu por 

volta de 1900, durante o primeiro ciclo da borracha, mas sua ocupação efetiva 

começou a partir de 1909 com a construção da linha telegráfica de Cuiabá a Santo 

Antônio do Rio Madeira. 

Essa região foi delimitada pela Resolução nº. 735 (1915), sendo 

denominada 3º Distrito do Município de Santo Antônio do Rio Madeira, este período 

foi caracterizado pela grande migração nordestina, a ocupação de terras e a 

extração de riquezas naturais, especialmente o látex da borracha. 

 Com a criação do Território do Guaporé em 1943, posteriormente 

denominado Rondônia, e a ascensão do Município de Porto Velho à condição de 

capital, a região de Ariquemes passou a fazer parte do município de Porto Velho, 

sendo denominada Distrito.  

Em 1958, com a descoberta de cassiterita e minério de estanho na região, 

novos contingentes migratórios, ocorreram vindos de diversos pontos do país, entre 

eles colonos oriundos das regiões Centro-Sul do País, que se dedicaram à 

agricultura e à pecuária.  

Preocupados com o vertiginoso aumento da população, em 1972, foram 

iniciados os estudos realizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) nas áreas desapropriadas, que resultaram nos projetos de 

assentamento "Burareiro" e "Marechal Dutra". Em razão do elevado crescimento 

populacional verificado na região, o INCRA, juntamente com o Governo do Território 

e a Prefeitura Municipal de Porto Velho, realizaram uma ação conjunta no sentido de 

elaborar um planejamento urbano, com vistas, à ocupação racional e planejada da 

área.  
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A partir de um estudo realizado em 1975, o prefeito de Porto Velho, o 

arquiteto Antônio Carlos Carpinteiro, determinou a transferência da sede do Distrito, 

localizado às margens do Rio Jamarí, atual bairro Marechal Rondon, para outra 

localidade próxima a BR 364, onde foi instalada a cidade planejada. O Projeto criado 

pelo arquiteto era moderno e previa a ocupação ordenada, com espaços bem 

definidos para habitação, comércios alamedas e instituições diversas.  

A criação do Município de Ariquemes foi sancionada pela Lei Federal 6.448 

de 01 de outubro de 1977. Com o desmembramento de Ariquemes e Jarú, foram 

criados anos mais tarde os municípios de Cacaulândia, Alto Paraíso, Rio Crespo e 

Monte Negro. 

Figura 4-  Localização do município de Ariquemes-RO 

 
Fonte : Fundação Nacional de Saúde (2009, p. 6). 

 

  

Ariquemes com uma área total de 4.427 km2 é um dos 52 municípios do 

Estado de Rondônia. Limita-se ao Norte com os municípios de Alto Paraíso, Rio 

Crespo e Machadinho D'Oeste, ao Leste com o Município de Theobroma, ao Sul 

com o Município de Cacaulândia e Monte Negro e ao Oeste com o Município de 

Buritis. Localiza-se a uma latitude de 09º54'48" sul e a uma longitude de 63º02'27" 

oeste, estando a uma altitude de 142 metros. 



50 
 

Situado no Vale do rio Jamarí, o município se caracteriza por um relevo 

pouco acidentado, com algumas elevações ou depressões, terras baixas e 

sedimentares, com uma variação de altitudes de 70 a pouco acima de 500 metros.   

Seu clima predominante conforme a classificação adotada segundo 

KOEPPEN, corresponde ao quente e úmido, temperatura média em torno de 28°C, 

com as máximas de 40°C e mínimas de 16°C, índice pl uviométrico de 2.100mm/ano 

e umidade relativa média anual chegando a 86%. 

A malha hidroviária do município de Ariquemes é rica em cursos d’água, 

tendo como principal o Rio Jamari e seus afluentes: os Rios Massangana, Rio 

Branco e Canaã, todos navegáveis para pequenas embarcações e para atividades 

pesqueira. 

 A vegetação é constituída por floresta tropical, com árvores de grande porte. 

Segundo estudos realizados, essa região foi habitada por diversas etnias 

aborígenes, entre elas os Jarús, Uru-eu-wau-wau que habitavam a parte mais 

elevada dos Rios Jarú e Jamari e que juntamente com os Arikemys também 

habitavam a parte intermediária do Rio Jamari.  

A população total do município de Ariquemes, de acordo com censo 

demográfico realizado pelo IBGE em 2010, corresponde a 90.353 habitantes, sendo 

84,7% (76.525) na zona urbana e 15,3% (13828) na área rural. A população do 

município cresceu vertiginosamente desde sua criação (em 1980 era inferior a 

55000 habitantes, conforme dados do IBGE). Um fator significativo para tal aumento 

foi à movimentação de grupos populacionais da área rural para a cidade (êxodo 

rural), em busca de melhores oportunidades de emprego, renda e cursos superiores 

para estudantes.  

Segundo o Ministério das Comunicações2 o município de Ariquemes conta 

com uma rede de 50 escolas, sendo 9 rurais e 41 urbanas, Sendo 22 municipais, 8 

privadas, 9 estaduais e 1 federal. 

O Município atualmente desenvolve o Projeto Burareiro e contempla 

educação em tempo integral. Apresenta também vários programas objetivando o 

                                                 
2 MINISTÉRIO DAS COMUNIDAÇÕES. Relação de escolas. Rondônia. Ariquemes, 2010. Disponível 
em: <http://suite.mc.gov.br/scripts/todas_escolas.asp?variavel=110002>  Acesso em 08 Dez 2011. 
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desenvolvimento educacional (Programa Alimento Inteligente, Empreendedor Rural, 

e outros). 

Com relação à taxa de desemprego foi verificado um índice alto de 12,09%, 

refletindo a realidade do município, ou seja, escassez de oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho. 

Ariquemes apresenta 54 setores e bairros na área urbana consolidada, 

áreas de chácaras, núcleos urbanos e o Distrito de Bom Futuro. O padrão 

habitacional da cidade é popular e médio, com apenas 04 (quatro) bairros 

demonstrando padrão alto. 

Encontram-se sob a responsabilidade do Governo do Estado, os serviços 

públicos de água, esgoto, segurança, parte do ensino fundamental e ensino médio. 

Ficando sob responsabilidade do município os serviços de educação no ensino 

fundamental, saúde, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, iluminação pública, 

coleta de lixo, disposição final de lixo, limpeza urbana, conservação de estradas 

vicinais e manutenção dos prédios municipais.  

Em Ariquemes, a população encontra atendimento em 26 unidades de 

saúde, sendo 14 públicas e 12 privadas. O Quadro 1 apresenta um demonstrativo 

dos tipos e  quantidades de unidades de saúde existentes no município.  

 

FIGURA 5 - Quadro de Unidades de Saúde por Quantidade (Unidade)  

Posto 

de 

Saúde 

Centro 

de 

Saúde 

Consultório 

Médico/odontológico 

Unidade 

Mista 

Unidade 

Móvel 

Unidade 

de Vig. 

Sanitária 

Outras Hospital 

09 07 56 02 02 01 02 02 

Fonte : Fundação Nacional de Saúde (2009, p. 8). 

 

Ressaltando que na área rural não se encontram Unidades de  Saúde,  

havendo apenas no Distrito de Bom Futuro um Centro de Saúde. As demais 

comunidades rurais são atendidas pelo PACS – Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde, e, quando necessário buscam a rede de atendimento à saúde na sede do 

município (FUNASA, 2009). 
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A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) é responsável 

pelos serviços de água tratada e esgoto do município. Atualmente são atendidas 

60% unidades habitacionais com água tratada, aproximadamente 20% contam com 

o serviço de drenagem pluvial e até a presente data, a cidade não dispõe dos 

serviços de esgoto tratado (as edificações são atendidas por sistemas individuais de 

fossa e sumidouro ou fossa negra).  

No que se refere à infra-estrutura urbana, 40% do município conta com o 

serviço de pavimentação asfáltica e a coleta de lixo domiciliar atende cerca de 70% 

da população. 

Os serviços de iluminação pública são de responsabilidade do município, 

sendo a Companhia de Energia Elétrica de Rondônia (CERON), a estatal 

responsável pela cobrança desse serviço. No município 50% da população dispõe 

desse bem.  

Quanto à área de lazer, 31 bairros não estão contemplados com nenhum 

tipo de área de lazer, apesar de que alguns contarem com previsão de áreas 

comunitárias. 

A população da grande Ariquemes (Ariquemes e municípios vizinhos) 

movimenta-se através de ônibus regulares, táxi e moto-táxi, além de utilizar meios 

de transportes clandestinos não cadastrados. Os transportes urbanos do município 

cadastrados totalizam: 20 táxis (cidade) e 231 moto-táxi. Essa movimentação se faz 

necessária em virtude do trabalho, negócios, educação e saúde, sendo Ariquemes, 

o município utilizado como pólo regional.  

No item Segurança Pública, de responsabilidade do estado, o município 

conta com um contingente de 82 policiais civis e 129 policiais militares, 05 (cinco) 

unidades de atendimento ao público. Localizadas nas áreas centrais da cidade estão 

as Delegacias de Polícia do 1º, 2º, 3º DP e Delegacia da Mulher. Há uma Unidade 

do Corpo de Bombeiro que atende toda a cidade de Ariquemes. Em 2006, foi 

implantada a Guarda Municipal Comunitária, que apresenta um contingente de 11 

guardas, para atendimento ao trânsito, na redução do número de acidentes. 
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No aspecto econômico Ariquemes (ver tese)3   é uma cidade que apresenta 

uma diversificação econômica bastante acentuada. Sua economia é assentada no 

tripé: agropecuária – indústria extrativista de recursos naturais – indústria extrativista 

de recursos minerais. Na pecuária, predomina a criação de bovinos. Agricultura, 

muito diversificada, com lavouras permanentes e temporárias, produz do abacate ao 

feijão. As atividades potenciais do município são: pecuária, piscicultura, 

desdobramento de madeiras, exploração mineral de cassiterita, cafeicultura, lavoura 

branca e hortifrutigranjeiro. 

No que se refere ao lazer, existe uma preocupação do poder executivo 

municipal em disponibilizar áreas de lazer em cada bairro da cidade. Atualmente, a 

população utiliza os espaços públicos nas áreas centrais da cidade, para diversão e 

prática de esportes (espaço alternativo, pista de atletismo, pista de skate, etc.). 

O município também apresenta um grande potencial turístico. Conta com a 

visitação ao Museu Rondon, que retrata um pouco da história da cidade e passeios 

a parques e bosques, sendo os mais visitados a Cachoeira Descovado  (acesso 

pela ponte do Rio Canaã, com grande diversidade de pássaros, tracajás e a beleza 

da mata nativa às suas margens, seus bosques naturais, assim como as praias que 

surgem com a baixa das águas a partir do mês de maio); o Rio Quatro Cachoeiras  

(acesso pela BR-364, a 19 quilômetros sentido Jaru, com um visual que impressiona 

pela beleza natural, com espaço para camping e pescaria); Cachoeira Monte Cristo  

(localizado no Rio Jamari, o acesso se dá através da BR-364.  

O acesso se dá através de uma propriedade particular, sendo necessária 

autorização prévia do proprietário ou através de barco. No local pode-se observar a 

beleza do rio e das matas. É apropriado para pesca esportiva, já que há varias 

espécies de peixes, entre os quais se destacam o peixe cachorro, tucunaré, piranha 

e vários outros); Balneário Batistão : (localizado no Rio Branco, acesso pela RO-

257, na entrada da EMARC (Escola Agrícola). A visitação deve ser feita mediante a 

autorização da direção da escola. São aproximadamente 250 hectares de mata 

nativa que vem sendo preservada e utilizada para realização de turismo pedagógico. 

                                                 
3 MACIEL, Antônio Carlos. Campesinato e Fronteira : Colonização e Ocupação Socioeconômica de 
Rondônia – 1970-2000(Tese de Doutorado). 
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Conta com trilhas e uma certa quantidade de árvores catalogadas. No local, além da 

cachoeira, existe uma grande variedade de pássaros, aves e animais silvestres). 

No levantamento do perfil sócio-econômico e de saúde coletiva, realizado 

pela Caerd / RO (2010), foram identificadas duas Instituições que atuam no 

município, executando atividades de educação ambiental. 

No que concerne à mobilização da população, a UMAMA incentiva a 

comunidade na busca por organização e representatividade junto aos órgãos 

municipais, pleiteando melhorias nas áreas da educação, saúde, segurança e outros 

setores. Tal fato é verificado pela participação de vários moradores nos diversos 

Conselhos Municipais (Cidade, Educação, Saúde, Segurança, etc).  

O Município conta com os serviços de 03 (três) emissoras de televisão, 

sendo as mais assistidas (Globo, SBT e Rede TV), 05 (cinco) Rádios (Rondônia; 

Comunitária - Verde Amazônia; 01 AM; 01 FM), 01 (um) jornal local e 02 (duas) 

Agências dos Correios. 

No que tange a religiosidade, a cidade tem 02 (duas) Paróquias Católicas 

(São Francisco e Cristo Reis) que agregam uma série de pequenas comunidades, 

com representação em quase todos os bairros da cidade. Existe também uma vasta 

quantidade de igrejas evangélicas de todos os tipos, com muitos templos nas áreas 

residenciais. 

 

b) O quadro clínico das endemias no município de Ar iquemes 

 

Rondônia é um estado que absorveu muitos movimentos migratórios nas 

décadas de 70 e 80, concentrando-se principalmente em Rolim de Moura, Jí Paraná, 

Cacoal e Ariquemes. A partir de 2007, Ariquemes aderiu junto ao Governo do 

Estado e Ministério da Saúde, o Pacto pela Saúde, instituído pelo Ministério da 

Saúde em 2006, sendo considerado uma das estratégias utilizadas pelas três 

esferas de governo (municipal, estadual e federal), e tem por objetivo  promover 

modificações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implantação se dá por 

meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de 

Gestão (TCG), sendo renovado anualmente e estabelece metas e compromissos 
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para cada ente da federação. Observa-se no Quadro 2, que o município de 

Ariquemes vem tendo um incremento populacional de 98,28% no período de 2007 a 

2010, sendo que a mesma população prevista para o ano de 2010 foi considerada 

para 2011, devido aos dados do IBGE que na época de sua elaboração, ainda não 

estavam finalizados. 

 

FIGURA 6 - Quadro  sobre o Pacto pela Saúde – Município de Ariquemes (RO) –  

Biênio 2010-2011 

PACTO PELA 
SAÚDE: Metas do 
Biênio 2010-2011  

INDICADORES - PT 
2.669 

E
sp

er
ad

o Valores observados (*) Metas Metas Brasil 

2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

População estimada   
          

88.803  
          

84.581  
          

85.542  
          

90.353  
          

90.353  
 ...   ...   ...   ...  

Fonte:  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde-SISPACTO, 2011 

 

Conforme apresenta o Quadro 2, Ariquemes vem pactuando junto ao Estado 

e Governo Federal, desde o ano de 2007, e atualmente pactuou para o biênio 

2010/2011, ações de promoção a saúde e prevenção a doença, que visam a 

qualidade da assistência quer seja coletiva ou individual de seus cidadãos. 

 No que diz respeito a este Pacto, ele se divide em outros três que são: Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. As endemias 

encontradas no município de Ariquemes foram pautadas junto ao Pacto Pela Vida na 

prioridade IV, pois fomenta o fortalecimento de ações que possam dar uma resposta 

adequada e imediata a incidência e prevalência das endemias presentes.  
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FIGURA 7 - Quadro sobre o Pacto pela Saúde – Município de Ariquemes (RO) –  

Biênio 2010-2011 

PRIORIDADES DO PACTO PELA VIDA 

Prioridade IV: Fortalecimento da capacidade de resp ostas às doenças emergentes e endemias, com 
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária,  influenza, hepatite e AIDS 

8. 

Taxa de letalidade das 
formas graves de dengue 
(Febre Hemorrágica da 
Dengue - FHD/ Síndrome 
do Choque da Dengue - 
SCD/ Dengue Com 
Complicações - DCC) 

▼ 
                 
-    

                 
-    

            
22,22  

                 
-    

                 
-    

 ...  
 

...  
≤ 2% ≤ 2% 

9. 

Proporção de cura dos 
casos novos de hanseníase 
diagnosticados nos anos 
das coortes 

▲ 
            

90,41  
            

89,83  
            

91,18  
            

93,85  
            

81,94  
 ...  

 
...  

> 89% >90% 

10. 
Proporção de cura de 
casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera 

▲             
77,78  

            
80,00  

            
66,67  

            
47,06  

                 
-    

 ...   
...  

>85% >85% 

11. 
Índice Parasitário Anual 
(IPA) de malária 

▼ 
            

40,74  
            

25,94  
            

23,16  
            

23,67  
 ...   ...  

 
...  

≤ 12,9 ≤ 12,3 

12. 

Proporção de amostras 
clínicas coletadas para 
diagnóstico do vírus 
influenza em relação ao 
preconizado 

▲ 
                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

                 
-    

 ...  
 

...  
≥ 80% ≥ 80% 

13. 
Proporção de casos de 
hepatite B confirmados por 
sorologia 

▲ 
            

92,59  
            

95,12  
            

97,14  
            

95,92  
          

100,00  
 ...  

 
...  

≥ 90% ≥ 93% 

14. 
Taxa de incidência de AIDS 
em menores de 5 anos de 
idade 

▼ 
                 
-    

                 
-    

            
11,98  

                 
-    

                 
-    

 ...  
 

...  
≤ 3,2 ≤ 3,0 

Fonte:  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde-SISPACTO, 2011 

 

Segundo Souto (2004), a hepatite B segue os movimentos migratórios 

humanos. Conforme verificou-se,  Ariquemes é o município que apresentou maior 

número de casos. Este município é caracterizado como uma área de garimpo e 

Souto (2004), ao realizar estudo sobre a população geral do Mato Grosso, mostrou 

que ter vivido em área de garimpo funcionou como fator de risco independente para 

exposição ao VHB e VHC, aumentando o risco de 27% a 157% em relação ao 

restante da população amostrada. Segundo o autor, os garimpeiros têm hábitos 

nômades, movimentando-se de uma área para outra, podem funcionar como 

reservatórios móveis do VHC.  
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Em Ariquemes, a hanseníase é um problema grave e complexo, tendo em 

2005 coeficiente de detecção de 14,9/10.000 habitantes e o de prevalência, de 

15,5/10.000 habitantes (RONDÔNIA, 2005). Tais números colocam o município em 

situação de hiperendemicidade quanto à detecção de casos novos (hiperendêmico ≥ 

4,0/10.000 habitantes), de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde (Brasil, 

2001).  

Dados do Brasil (2010) indicam que a taxa de incidência de tuberculose em 

Rondônia foi de 37,5/100 mil hab, para casos de todas as formas, e de 18,3/100 mil 

hab. para casos bacilíferos. Houve um percentual de 9,5% de abandono no Estado e 

municípios prioritários (Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Guajará Mirim).   

Apesar de todas as endemias que assolam o município de Ariquemes e sua 

população, dentre ela as crianças e jovens, tratar-se-à neste estudo da influência 

das parasitoses (verminoses) em relação ao rendimento escolar dos alunos do 

ensino integral da Escola de Ensino Fundamental Roberto Turbay. 
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2 PARASITOSES INTESTINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO TURBAY 

 

2.1 Descrição da base empírica 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Roberto 

Turbay está situada a Rua México, nº. 932, setor 10 (Figura 8): 

 

Figura 8-  E.M.E.I.E.F. Roberto Turbay 

 
Fonte:  Googlehearth.com.br, 2011 

 

Dados extraídos do Projeto Político Pedagógico (2011) permitiram verificar 

que a escola tem sua história marcada por muitas conquistas e também por uma 

significativa participação da comunidade escolar. Trata-se da Escola Municipal, 

escolhida em 2005, para a implantação de um Projeto-Piloto de Educação Integral, o 

Projeto Burareiro de Educação Integral, elaborado e implantado pelos professores: 

Antônio Carlos Maciel (UNIR), Rute Moreira Braga e Adriana Ranucci (SEMED)4. 

O corpo técnico-pedagógico conta com a participação de 110 (cento e dez) 

funcionários, atendendo neste ano de 2011 a 706 alunos de 1º ao 9º ano do Ensino 

                                                 
4 - Conforme projeto original elaborado por Maciel; Braga; Ranucci (2005). 
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fundamental de 9 anos, com jornada diária de 10(dez) horas, segundo orientações 

da Grade Curricular do Projeto Burareiro de Educação de Tempo Integral, 

implantado pela Prefeitura Municipal de Ariquemes; Programa “Mais Educação” e 

“Segundo Tempo” ambos do governo federal, os quais somam para uma melhoria 

no aprendizado diante da recuperação paralela e elevação do índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica IDEB. 

O desafio da E.M.E.I.E.F Roberto Turbay - Projeto Burareiro de Educação 

Integral mantém em regime de Educação Integral, com jornada de 10h diárias 

oferecendo café da manhã, almoço, lanche da tarde, além das necessidades 

básicas de Higiene corporal e bucal com freqüência mista, e Educação Especial 

Básica, de acordo com a L.D.B, Resolução n.º 02, de 11 de setembro de 2001; os 

seguintes cursos: 

     a) Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) - com duração mínima de nove anos, 

obrigatório a partir de seis anos de idade, conforme Lei Federal nº 11.274 e 

Deliberação Estadual nº. 229 de 03/10/06.  

  b) Educação Especial Básica; Resolução nº. 02, de 11 de setembro de 2001 

Art.1º, institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem 

necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas 

etapas e modalidades.  

c) O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº. 

17/2007, aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades 

optativas que foram agrupadas em macrocampos como acompanhamento 

pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, 

cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação 

científica e educação econômica. 

            A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação. Sua operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

d) O Programa Segundo Tempo, traz para a escola, o esporte, como 

expressão de cultura, e um fator de desenvolvimento humano, portanto, a educação 
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não pode prescindir dessa produção humana representada pelas atividades de 

esporte e de lazer, especialmente pelo caráter lúdico e pela atração e fascínio que 

exerce sobre crianças e adolescentes, tendo como foco de intervenção a Educação 

Básica. O principal foco é o fortalecimento de hábitos e valores que incrementem a 

formação da cidadania com o intuito de ampliar o Sistema Nacional de Esporte, para 

a formação de atletas de alto rendimento. 

 

2.2 Descrição dos serviços de saúde oferecidos pela  escola e pelo bairro 

 

O município de Ariquemes dispõe de 88 estabelecimentos de saúde, dos 

quais 29 são públicos, sendo 1 Hospital Regional e 1 Hospital Infantil. Conta ainda 

com as unidades: Centro de Atenção Psicosocial – CAPSI; Centro de Interação 

Domiciliar – CID e Divisão de Vigilância Sanitária (Zoonoses e Saneamento). Há 

também o Hemocentro, onde é realizada coleta de sangue para rede hospitalar. Há 

no Município também dois lares que prestam Atendimento aos Idosos: Lar Fraterno 

da 3º idade e Lar da Assembléia de Deus. Nas proximidades da escola há uma 

unidade de saúde “Centro de Saúde Setor 10”.  

A escola não oferece Programa de Saúde Escolar. 

 

2.3 Exposição dos resultados 

 

O universo previsto para a pesquisa de campo foi composto por 632 alunos 

matriculados, dos quais 240 (n=38%) realizaram os exames de fezes, como 

apresenta a Tabela 1: 

 

Tabela 1- Distribuição do nº de alunos matriculados, segundo nº de alunos que 

realizaram exame EPF - Exame Parasitológico de Fezes, 2011 

Fonte: E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Alunos matriculados  Alun os que realizaram exames(N)  % 

632 240 38% 
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Verificou-se que 240 alunos realizaram EPF - Exame Parasitológico de Fezes, 

sendo que 55% (n=132) das amostras de EPF são de alunos do gênero masculino e 

45,00% (n=108) do gênero feminino (Tabela 2) 

Tabela 2-  Distribuição por gênero do nº de alunos que realizaram Exame 
Parasitológico de Fezes  

Alunos que 

realizaram EPF 

Gênero 

240 Masculino % Feminino % 

132 55 108 45 

Fonte  E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Conforme os resultados dos Exames Parasitológicos de Fezes, das 240 

amostras de fezes, 85,42% (N=205) apresentaram positividade e negatividade em 

14,58%( (N=35)(Tabela 3) 

 

Tabela 3- Distribuição por resultados do nº de alunos que realizaram Exame 

Parasitológico de Fezes  

Resultado Frequência Porcentagem 

Positivo 205 85,42% 

Negativo 35 14,58% 

Total 240 100,00% 

Fonte : E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Os resultados positivos para verminose foram identificados em 59,51% (N= 

122) dos alunos do gênero masculino e 40,49% (N=83) dos alunos do gênero 

feminino (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Distribuição por gênero do nº de alunos com resultado positivo para 

verminose  

Gênero Frequência Porcentagem 

Masculino 122 59,51% 

Feminino 83 40,49% 

Total 205 100,00% 

Fonte : E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Os resultados negativos para verminose foram identificados em 82,80% 

(N=29) dos alunos do gênero masculino e em 17,20% (N=6) do gênero feminino 

(Tabela 5): 

 

Tabela 5- Distribuição por gênero do nº de alunos com resultado negativo para 

verminose  

 Gênero  Frequência Porcentagem 

Masculino  29 82,80% 

Feminino  6 17,20% 

Total  35 100% 

Fonte : E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Nos resultados positivos no EPF - Exame Parasitológico de Fezes, foram 

identificadas as seguintes verminoses nos alunos do presente estudo: E. Coli 

72,93% (n=132), G. lamblia 52,92% (n=181), H. nana 1,26% (n=4), A. lumbricóides 

0,1% (n=1), tabela 6. 
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Tabela 6- Distribuição  do nº de alunos com Exame Parasitológico de Fezes,  

positivo por tipo de verminose 

Tipo de verminose Frequência Porcentagem 

E. coli 132 72,93% 

G.lamblia 181 56,92% 

H.nana 4 1,26% 

A. lumbricoides 1 0,31% 

Total 318 *131,42 

Fonte : E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Como colocado anteriormente, vários alunos apresentaram nos resultados 

do Exame Parasitológico de Fezes, um ou mais tipos de parasitas, tendo uma maior 

frequência ao gênero masculino dos parasitas E. coli (N:69), comumente chamada 

de amebíase e G.lamblia (N:98), chamada de giardíase. No que tange ao gênero 

feminino este foi observado uma maior freqüência também da G. lamblia (N:83) e da 

E.coli N: 63), seguida pela H. nana(N: 4) e A.lumbricóide (N:1), conforme tabela 7. 

 

Tabela 7- Distribuição por gênero do nº de alunos segundo tipo de verminose 

(n=205) 

Tipo de verminose  Masculino  Feminino 

E. coli  69  63 

G.lamblia  98  83 

H.nana  0  4 

A. lumbricoides  0  1 

Total  167  151 

Fonte:  E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

*Obs.: Encontrou-se muitos indivíduos poliparasitados, resultando em percentual maior que 100% 
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Como demonstrado anteriormente da amostra de 205(N) crianças e jovens, 

100 alunos do gênero masculino apresentaram as seguintes varáveis em relação a 

quantidade vermes: 46(22,4%) apresentou um único tipo de verme na amostra 

pesquisada e 54(26,34%) apresentaram dois tipos de vermes. Já no gênero 

feminino, de 151 vários tipos de verminoses em sua amostra de fezes,como a tabela 

8 apresenta 

 

Tabela 8 - Distribuição do nº de alunos com verminose po quantidade de patógenos. 

Tipos de verminose/pessoa Masculino  

% 

Feminino  

% 

1 verme 47 22,92 45 21,95 

2 vermes 55 26,83 56 27,33 

3 vermes 0 0 02 0,97 

4 e + 0 0 0 0 

Total 102 49,75 103 50,25 

Fonte:  E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

De acordo com o tipo de verminose, verificou-se maior prevalência de E. coli 

na faixa etária de  10-11 anos (40,4%, m=39), na faixa etária de 08-09 a mais 

freqüente foi a G. lamblia, conforme descreve a  Tabela 9: 

 

Tabela 9- Distribuição do nº de alunos com verminose por faixa etária 

    Faixa Etária 

Verminose Nº 06-

07 

% 08-

09 

% 10-

11 

% 12-

13 

% 14-

15 

% 16 e 

+ 

% 

    

E.coli 132 20 31,7 36 40,4 39 47 22 39,3 13 52 2 100 

G.lamblia 181 42 66,7 52 58,4 42 50,6 33 58,9 12 48 0 0 
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Continuação da Tabela 9: 

    Faixa Etária 

Verminose Nº 06-

07 

% 08-

09 

% 10-

11 

% 12-

13 

% 14-

15 

% 16 

e + 

% 

H.nana 4 1 1,6 1 1,2 1 1,2 1 1,8 0 0 0 0 

A.lumbricoide 1 0 0 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 0 

Total 318 63 100 89 100 83 100 56 100 25 100 2 100 

Fonte:  E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

2.4 Resultados do desempenho escolar 

 

O desempenho escolar dos alunos pode ser verificado por intermédio do 

boletim e do histórico escolar, onde são anotados os registros do rendimento do 

aluno em cada disciplina. Dos 205 alunos que apresentaram resultados positivos 

para verminose, retirou-se, para verificação dos resultados do desempenho escolar, 

uma nova amostra de 27 alunos, correspondendo a 13,17%, onde procurou-se 

identificar o rendimento do aluno no 1º e 2º bimestre, apresentando a média do 

coorte referente ao período anterior à intervenção realizada (de janeiro a julho), e o 

rendimento escolar do 3º bimestre, posterior à intervenção (agosto a novembro). As 

notas referente ao 4º bimestre ainda não foram computadas, sendo processadas 

apenas em dezembro, quando culmina o término do período letivo de 2011, 

portando, não serão apresentadas no presente estudo. 

Conforme verifica-se na Tabela 10, 13 alunos com verminoses mantiveram 

suas médias, mesmo portando 1, 2 ou 3 patógenos, 3 tiveram rendimento 

decrescente e 11 conseguiram melhorar suas notas no 3º bimestre, sugerindo uma 

melhora após a intervenção realizada:  
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Tabela 10- Distribuição do nº de alunos com verminose, segundo avaliação do 

rendimento escolar 

Turma  Aluno  Gênero Média 
1 

Rend. 
Esc. 

Média 
2 

Rend. 
Esc. 

Média 
Coorte 

Rend. 
Esc. 

Qtd. 
Patógenos 

3ºA J.T.S.A F 6,5 I 7,8 R 10 O 1 

3ºC E.C.C M 7,7 R 7,5 R 9,3 O 1 

4ºB J.J.G  F 7,8 R 7,8 R 8,3 B 2 

T.K.C F 8,1 B 6,6 I 7,5 R 2 

4ºC S.L.S.A F 7,9 R 6,3 I 8,1 B 2 

4ºD G.K.S.S F 7,8 R 8,2 B 8,2 B 2 

J.L  M 7 I 7 I 7,7 R 1 

5ºA W.D.J.D M 5,7 I 7,1 R 7 R 1 

M.S.S M 5 I 6,5 I 7,1 R 3 

5ºB J.O.A M 7,4 R 6,7 I 8,4 B 2 

5ºC T.G.S F 9,1 O 3,5 I 8,2 B 2 

3ºB M.L.S M 5,4 I 4 I 4 I 2 

M.S.P M 8 B 8,1 B 8,5 B 1 

3º C G.P M 6,2 I 5,5 I 6,3 I 1 

3ºD A.S.A.J  M 9,1 O 9,3 O 9,7 O 2 

4ºC R.S.J F 9,7 O 9,2 O 10 O 2 

5ºC R.C M 6,6 I 2,5 I 5,3 I 2 

6ºC J.H.S.A M 5,7 I 4,8 I 6 I 2 

6ºB R.R.A.C M 5,5 I 6,7 I 6,1 I 1 

6ºA A.S.F F 6,4 I 6,7 I 5,1 I 3 

7ºA A.A.O M 5,9 I 3 I 5.5 I 1 

7ºB N.G.B F 9 O 9,2 O 10 O 1 

V.H.A M 5,1 I 5,8 I 6 I 2 

8ºA T.S.S F 8,6 B 8 B 8,6 B 2 

3ºE L.P.S M 7 I 9 O 5,1 I 2 

7ºA C.E.J.G M 7,3 R 6,7 I 6,4 I 2 

8ºA C.S.S M 7,8 R 7,1 R 7 I 2 

Fonte:  E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

  Legenda/Conceito: 

 

R (regular): 7,0 a 8,0                            B (Bom): 8,0 a 9,0                O (ótimo): 9,0 a 10,0I 
(Insuficiente): <7,0                                                                                           

 

Os resultados expressos na tabela 10 podem ser melhor visualizados 

através do gráfico 1, onde observa-se os resultados positivos detectados nos alunos 

de ambos os sexos, onde 11,11% (n:3) dos alunos do gênero masculino tiveram 
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rendimento decrescente, mesmo após a intervenção realizada, 33,33% (n: 9) 

mantiveram seu conceito e 18,52% (n:5) obtiveram melhores resultados no 3º 

bimestre. Nas meninas, 14,82% (n: 4) mantiveram suas notas e 22,22% (n:6) 

melhoraram seu rendimento escolar no 3º bimestre: 

 

Figura 9: Gráfico da distribuição dos resultados do rendimento escolar dos alunos 

com verminose 

 
Fonte:  E.M.E.F. Roberto Turbay/2011 

 

Cabe ressaltar que, na avaliação do rendimento escolar dos alunos após a 

intervenção realizada, o desempenho referente ao 4º bimestre permitiria observar 

com maior magnitude a relação entre desempenho escolar x verminoses. 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

3.1 Análise dos serviços de saúde oferecidos pelo m unicípio, pelo bairro e pela 

escola  

 

Desde a origem do Estado Brasileiro, ações de saúde têm estado presentes 

na agenda governamental, embora de forma pontual e com a predominância de 

ações de saúde pública e de campanhas de prevenção.  

As Políticas Públicas sociais na área de Saúde voltadas à criança sofreram 

determinações políticas, sociais e econômicas desde uma ação higienista a ações 

programáticas onde a família foi convocada a ser co-participante na promoção da 

saúde da criança, e onde à assistência, acrescenta-se às unidades de saúde, a 

assistência no lar e na comunidade, nos locais de trabalho, de educação e de 

atividades sociais. 

O município de Ariquemes oferta os programas de saúde pública 

referenciados pelo Governo Federal, dentre eles o Programa de Saúde da Família; 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde; Programa DST/AIDS; Programas de 

Atenção Básica; Programa Nacional de Prevenção e Controle de Malária; Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose; Programa Nacional de Controle da Dengue; 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase; Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A; e Programa de Saúde Bucal. 

Verificou-se que o Setor 10, bairro em que está localizada a escola, carece 

de serviços de infra-estrutura básica, sendo inicialmente uma área de invasão que 

vem se estruturando ao longo dos anos. As condições sanitárias são deficientes, a 

população carece de serviços de saúde, contando apenas com uma Unidade Básica 

de Saúde. 

Os serviços de saúde oferecidos pelo município de Ariquemes não são  

diferentes da realidade de muitos municípios brasileiros, apesar do marco que se 

pretenda alcançar seja a cobertura universal, com a determinação de serviços 

básicos ininterruptos, contínuos e sistemáticos, mas, por falta de operacionalização, 

isso não ocorre. 
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Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos dirigentes do Sistema 

Público de Saúde, acredita-se, é colocar os serviços públicos realmente em prol do 

bem-estar coletivo. Além da crise econômica da saúde, há uma crise de 

planejamento e gestão, não se consegue, pelo menos, tratar de todas as dimensões 

e das contradições determinantes da ineficácia econômica (baixa produtividade), 

social (impotência em promover o bem-estar) e mesmo técnica (incapacidade de 

resolver problemas de saúde) dos sistemas estatais (CAMPOS, 1984). 

Observa-se, atualmente, a ineficácia do Estado em promover Políticas 

Públicas voltadas à saúde de forma eficiente, apesar do Texto Constitucional de 

1988 ressalvar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado", garantida 

mediante políticas sociais e econômicas com vista à redução do risco de doença e 

de outros agravos”, sendo o acesso “universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. 

Mesmo diante da legislação constitucional, coube ao Direito intervir, visto 

tais direitos não se apresentarem inicialmente de forma protetiva e saudável. Os 

Direitos da pessoa humana foram sendo conquistados e garantidos paulatinamente 

ao longo dos anos. Dito de forma mais simplista, o direito à vida e à saúde das 

crianças precisou da intervenção legal para ser garantido. 

No Brasil, o direito à vida e à saúde está formalmente garantido na 

Constituição Federal e em leis ordinárias editadas posteriormente.  O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13/07/1990) especificou, em capítulo 

próprio, como se efetiva a garantia de tais direitos a esta parcela da comunidade.  

Dispõe este estatuto jurídico em seu art. 7º que: 

 

Art. 7º- A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e a saúde, 
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. 

 

Somente pode ser garantido a vida e a saúde de crianças e adolescentes 

mediante aplicação de políticas públicas condizentes à realidade destas, e que 

permitam o nascimento, crescimento e desenvolvimento harmonioso diante do 

quadro de adversidades existentes no Brasil. 
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Para Milano Filho e Milano (1998, p. 33) “é claro que, para tanto, haverá de 

se conjugar o desempenho familiar, educação e, principalmente, propiciar o Poder 

Público condições mínimas de assistência, com o melhor aparelhamento de escolas 

e hospitais, postos de saúde, serviço social, além de outros, como programa de 

base”. Para a garantia efetiva do direito à vida e à saúde das crianças e dos 

adolescentes, outras leis foram editadas, como a Lei Orgânica da Saúde – nº. 8.080, 

de 19 de Setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e das outras providências e as leis municipais que tratam dos 

Conselhos Municipais de Saúde.  

Estas leis buscam dar efetividade ao comando Constitucional, adotando 

princípios como a universalidade, eqüidade e integralidade e visam à promoção5, à 

proteção6
 e à recuperação7

 da saúde. Evidencia-se, entretanto, que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, por ser uma lei que trata especificamente deste segmento 

da comunidade, assume especial relevância, vez que traz, em seu bojo, a 

preocupação com o nascimento e desenvolvimento da criança e o reconhecimento 

desta como pessoa humana, com direito à dignidade e ao respeito, apontando ações 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde deste segmento social. 

Como se observou, a população de Ariquemes encontra atendimento em 26 

unidades de saúde, sendo 14 públicas e 12 privadas. O setor público é, atualmente, 

incapaz de atender à demanda por saúde da população, enchendo os postos de 

saúde e policlínicas de pessoas que buscam um direito assegurado 

constitucionalmente, mas infelizmente retornam para os seus lares sem o devido 

atendimento. Faltam nas unidades de saúde do município, profissionais da área de 

saúde, equipamentos e medicamentos básicos, infra-estrutura adequada para 

atender a demanda, fato que ocorre na grande maioria dos municípios brasileiros, 

assim como também na Capital do Estado. 

                                                 
5 Entendendo como promoção a educação em saúde, bons padrões de alimentação e nutrição, 
adoção de estilos de vida saudáveis, uso adequado e desenvolvimento de aptidões e capacidades, 
aconselhamentos específicos, como os de cunho genético e sexual. 
6 Como proteção a vigilância epidemiológica, vacinações, saneamento básico, vigilância sanitária, 
exames médicos e odontológicos periódicos, entre outros. 
7 Recuperação da saúde abrange: diagnóstico e tratamento de doenças, acidentes e danos de toda 
natureza, a limitação da invalidez e a reabilitação. 
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O bem-estar social de uma população é indicado pela educação e pela 

saúde; a educação não funciona no sentido de atender a seus encargos e objetivos, 

agravando mais ainda o desenvolvimento do pais. É claro que houveram avanços, 

mas ainda são insuficientes para afirmar que o quadro educacional no país 

melhorou, ainda existem salas de aulas superlotadas e taxas elevadas de evasão 

escolar. 

No âmbito educacional de Ariquemes, o Projeto Burareiro foi inovador, 

implantado em 2005, e idealizado pelo professor Dr. Antônio Carlos Maciel, trata-se 

de um sistema de ensino onde o aluno permanece o dia todo na escola, um período 

em sala de aula e outro período participam de oficinas de artes, dança e teatro; 

aulas de artes marciais; escolinhas de futebol, de vôlei e basquete, dentre outras 

atividades. 

Na análise do Projeto Político Pedagógico da Escola de Ensino Fundamental 

Roberto Turbay, observou-se que não foi implantado ainda o Programa de Saúde 

Escolar (PSE). Lançado em 2008, tal programa tem como objetivo integrar e articular 

permanentemente educação e saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida 

da população brasileira, sendo objetivo precípuo “contribuir para a formação integral 

dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com 

vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino”. 

 

3.2 Análise dos resultados da coleta de dados 

 

O presente trabalho se constituiu em uma proposta de investigação 

coproparasitológica realizada junto a escolares da Escola de Ensino Fundamental 

Roberto Turbay, em Ariquemes, Rondônia. A taxa de adesão à pesquisa foi da 

ordem de 38%, de um total de 632 alunos matriculados 240 realizaram o exame. 

 

3.2.1 Análise dos resultados da coleta de dados 

 

O desenho do estudo pode ser considerado a partir de dados já previamente 

levantados e descritos em livros, revistas, jornal eletrônico e levantamento de dados 

através de análise coproparasitológica. A pesquisa foi delineada como quantitativa e 
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qualitativa, o universo amostral pode ser considerado satisfatório, atingindo 38% da 

população, e foi realizada em 2 etapas, que foram fundamentais: 

1) Análise parasitológica dos alunos; 

2) Prescrição de medicação e levantamento do desempenho escolar dos 

alunos por intermédio do histórico escolar. 

O cronograma inicial foi alterado, pois na análise do desempenho escolar, 

para correlacionar desempenho escolar x verminoses, o resultado das avaliações do 

4º bimestre teriam grande importância, permitindo verificar em uma linha do tempo 

maior efetividade das ações desenvolvidas. 

Dentre as dificuldades encontradas, a pesquisa bibliográfica sobre temas 

específicos ao município de Ariquemes foi extenuante, não sendo encontrado um 

diagnóstico situacional sobre a saúde e a educação local, buscando-se na literatura 

geral tais informações. 

 

3.2.2 Análise segundo o gênero e o tipo de patógeno  

 

Dos 240 alunos que realizaram os exames de fezes, o maior número 

correspondeu ao gênero masculino (55%, n=132), e 45% (n=108) foram do gênero 

feminino, havendo maior positividade também entre os meninos (59,51%, n=122) em 

relação às meninas (40,49%, n=83), destacando-se nos resultados negativos 

também maior percentual para o gênero masculino (82,80%, n=29) em relação ao 

gênero feminino (17,20%, n=6). 

 

3.2.3 Análise do grupo que realizou o exame parasit ológico de fezes 

 

As parasitoses intestinais estão relacionadas entre os principais problemas 

de saúde pública nos países em desenvolvimento. A ocorrência está relacionada à 

falta de saneamento básico e falta de educação sanitária. Freqüentemente, ocorre 

em crianças, sendo que a transmissão acontece de diversas formas, sendo as mais 

comuns a oral-fecal, onde a própria criança se contamina. A freqüência de 
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parasitoses intestinais no Brasil é elevada, bem como em países em 

desenvolvimento (TIAGO et al. 2005). 

Em 2004, as estimativas apontavam que, em nível mundial, mais de 2 

bilhões de pessoas estavam infectadas com algum tipo de verme ou parasito. 

Atualmente, os dados sobre prevalência são imprecisos, baseando-se em 

estimativas, entretanto, os índices são elevados e com ampla distribuição geográfica 

(LIMA et al. 2010), aspecto também ressaltado por Bencke et al. (2006), ao afirmar 

que no Brasil há poucos dados fidedignos sobre a prevalência das parasitoses, 

baseando-se mais em estimativas, ocorrendo muitos casos de subnotificação por 

parte dos serviços de atenção básica à saúde, em especial nas áreas com 

condições precárias de saneamento básico e moradia, assim como das áreas em 

que há dificuldade de acesso ao atendimento medido e informações sobre profilaxia 

e prevenção. 

No grupo que realizou Exame Parasitológico de Fezes identificou-se 

crianças e adolescentes poliparasitados, sendo 72,93% (n=132) com a tipologia E. 

Coli, dos quais 69 dos alunos do gênero masculino e 63 do gênero feminino, 56,92% 

(n=181) apresentaram G. lamblia (presente em 98 meninos e 83 meninas), 1,26% 

(n=4), H. nana e 0,31% (n=1) A. lumbricóides, ambas presentes apenas no gênero 

feminino. Conforme salientado acima, algumas crianças encontravam-se 

poliparasitadas, não havendo diferenças significativas quanto ao gênero, sendo que 

54,16% apresentaram 2 vermes, 44,87% apresentaram 1 verme e 0,97% três 

vermes. A faixa etária com maior prevalência de E.coli foi de 10-11 anos (36 alunos), 

G. lamblia 08-09 anos (52 alunos). 

Já foi evidenciado que presente trabalho se constituiu em uma proposta de 

investigação coproparasitológica realizada junto a escolares da da Escola de Ensino 

Fundamental Roberto Turbay, em Ariquemes, Rondônia. 

Os dados encontrados assemelham-se aos da literatura, pois em 

levantamento multicêntrico de parasitoses intestinais no Brasil1, em escolares de 7 a 

14 anos, analisando uma única amostra de fezes detectou-se no Estado de Minas 

Gerais 44,2% de positividade, sendo um dos parasitas mais freqüentes G. lamblia 

(23,8%) (FERREIRA, 2003). 
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Hymenolepis nana é mais freqüente no sul do Brasil, onde a prevalência 

pode atingir taxas maiores que 10% (MACHADO, 2003). A freqüência observada 

nas amostras estudadas para H. nana similar às taxas de ocorrência encontradas 

nas regiões Norte e Nordeste, que variam de 0,04% a 1,78% (MACHADO, 2003) e, 

segundo Rey (2002), H. nana é um parasito que incide mais em aglomerações 

urbanas que em zonas rurais, uma vez que o adensamento populacional favorece o 

ciclo de transmissão inter-humano. 

Embora compartilhe das mesmas vias de transmissão que E. coli, a 

frequência de A. lumbricoides foi inferior à literatura (Bóia et al. (1999), sendo um 

parasitos de veiculação hídrica em população com rede de abastecimento de água 

sem tratamento, sendo A. lumbricoides, E. histolytica/dispar e G. intestinalis os 

parasitos mais frequentes. 

No município de Porto Velho, estudo realizado por Reis, Silva & Reis (2010) 

em 254 crianças na faixa etária de 4, 6 e 9 anos, em um total de 14 escolas públicas 

da zona urbana e rural de Porto Velho tendo como foco parasitoses intestinais. Os 

resultados da Zona rural obtiveram índice de positividade de 10% para Endolimax 

nana, 56% para Entamoeba coli, 49% para Entamoeba hystolytica/díspar, 77% para 

Giárdia lamblia, 22% para iadomoeba butschilii, 56% para Ascaris lumbricóidis, 22% 

para Hymenolepis nana, 19% de ovos de Ancilostoma duodenale, 13% para larva de 

Ancilostomídeo, 11% para larva de Strongyloides stercoralis, 14% para Trichuris 

trichiura, 13% para enterobius vermiculares, 2% para Diphilobotrium latum.  Nas 

amostras da Zona Urbana os índices de positividade obtidos foram de 9% para 

Endolimax nana, 47% para Entamoeba coli, 31% para Entamoeba hystolytica/dípar, 

60% para Giárdia lamblia, 22% para Iadomoeba butschilii, 6% para Ascaris 

lumbricóides, 3% para Hymenolepis nana, 2% de ovos de Ancilostoma duodenale, 

1% para larva de Ancilostomídeo, 1% para larva de Strongyloides stercoralis, 2% 

para Trichuris trichiura. 

Tais resultados exibem uma realidade comum em municípios sem um 

controle sanitário eficiente, onde a ocorrência de parasitos intestinais pode ser 

considerada um bom indicador das condições socioeconômicas em que vive uma 

comunidade. 

Ao relacionar o desempenho do aluno com a presença de verminoses, 

verificou-se que 13 alunos mantiveram suas médias (principalmente meninos), 
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mesmo portando 1, 2 ou 3 patógenos, 3 tiveram rendimento decrescente Meninos) e 

11 conseguiram melhorar suas notas no 3º bimestre, maior percentual no gênero 

feminino, sugerindo uma melhora após a intervenção realizada. 

Estudos apontam a importância de ações educativas como parte do 

processo de intervenção no controle de verminoses, que, se conduzidos 

corretamente, constituem-se em instrumento facilitador de participação da população 

(HAYASHI et al, 1981; OGUNMEKAN, 1983).  

As comunidades, sejam elas de adultos, adolescentes ou crianças, 

representam o elo mais importante do ecossistema no qual o parasita circula, 

portanto, programas de controle são indispensáveis, informando a população, 

convidando-a a participar no processo de forma dinâmica “conscientemente 

engajadas no planejamento, implementação, monitoração e avaliação” (ORLANDINI; 

MATSUMOTO, 2005). 

Ações educativas direcionadas à prevenção de verminoses é uma estratégia 

apontada por Senna-Nunes (2001), que permitem o aprendizado, com o uso de 

aspectos lúdicos, de fácil assimilação, para facilitar a construção do conhecimento 

coletivo. Pereira (2003, p. 179) ressalta que a prática educativa em saúde refere-se, 

 

[...] tanto às atividades de educação em saúde voltada para o 
desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas visando a formação 
do ser sadio, como atividades dirigidas aos trabalhadores da área de saúde 
e de educação através da formação profissional contínua. As ações de 
saúde não estão relacionadas somente à utilização do raciocínio clínico, do 
diagnóstico, da prescrição de cuidados e da avaliação da terapêutica 
instituída. Saúde, não são apenas processos de intervenção na doença, 
mas processos de intervenção para que o indivíduo e a coletividade 
disponham de meios para a manutenção ou recuperação do seu estado de 
saúde, no qual estão relacionados os fatores orgânicos, psicológicos, 
socioeconômicos e espirituais. 

 

É, portanto, indispensável que a prática da saúde seja exercida em qualquer 

espaço social – nesse caso, a escola. Através do Programa de Saúde Escolar 

oportuniza-se, no campo da saúde, a criação de uma nova mentalidade, sobre a 

importância da proteção contra doenças e a luta pelo direito à saúde. 

As discussões do processo de adoecer devem ser continuamente 

problematizadas no ambiente escolar, para que no futuro sejam formados cidadãos 

mais críticos e sadios. O professor, neste sentido, amplia o seu papel educativo, 
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tornando-se promotor de saúde, reconstruindo valores culturais que possibilitarão a 

transformação dos códigos sociais de cada sociedade (ORLANDINI; MATSUMOTO, 

2005). 

 

3.3 Análise do resultado do desempenho escolar 

 

Por intermédio do histórico escolar e boletim dos alunos, foi possível traçar a 

análise do desempenho escolar, sendo limitante, no período da coleta de dados, o 

não fechamento das notas referente ao 4º bimestre. As informações cedidas pela 

instituição foram de suma importância para a realização do estudo. 

Os dados do desempenho escolar dos alunos foram satisfatórios, onde 

18,52% dos meninos e 22,22% das meninas cujos exames foram positivos para 

parasitos intestinais obtiveram melhores resultados após a intervenção 

medicamentosa.  

Estudos semelhantes, relatando a relação entre verminoses x desempenho 

escolar, antes, durante e após intervenção medicamentosa são escassos, não 

permitindo comparações. Estudos como os de Araújo et al (2009); Bencke et al. 

(2006) e Fernandes (2007) buscam detectar a presença de enteroparasitores 

intestinais em escolares, mas não fazem correlação com o desempenho escolar dos 

alunos. 

A necessidade de intervenções visando controle e tratamento das doenças 

infecciosas e parasitárias é relatada por Fontoura et al (2009, p. 77), possibilitando a 

melhora da qualidade de vida das crianças, aprendizado escolar e desenvolvimento 

físico e mental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando ao nosso objetivo, que foi o de demonstrar a influência das 

parasitoses intestinais no desempenho escolar dos alunos da Escola de Ensino 

Fundamental Roberto Turbay (Educação Integral) no município de Ariquemes – RO.  

Os resultados foram positivos para 85,42% da amostra, o gênero masculino 

apresentando maior representatividade (59,51%). O tipo de verminose mais 

detectada através do exame coproparasitológicofoi E. coli, com 72,93% seguida de 

G. lamblia, com 56,92%.  A distribuição quanto ao gênero revelou a presença, 

quanto ao tipo, maior em meninos (E. coli e G. lamblia), as mesmas sendo 

detectadas no gênero feminino, acrescida de H. nana e A. lumbricóides. 

Na avaliação do desempenho escolar dos alunos, verificou-se discreta 

melhora no 3º bimestre, principalmente entre as meninas, verificando-se que 13 

alunos com verminoses mantiveram suas médias, mesmo portando 1, 2 ou 3 

patógenos, 3 tiveram rendimento decrescente e 11 conseguiram melhorar suas 

notas no 3º bimestre, sugerindo uma melhora após a intervenção realizada. Cabe 

ressalvar que a ausência da avaliação do 4º bimestre comprometeu o estudo, cuja 

análise seria indispensável para avaliar a efetividade do programa. 

Muitos fatores podem estar relacionados à não melhora dos alunos, como as 

condições socioeconômicas dos bairros onde residem, má alimentação, falta de 

educação em saúde, descontinuidade do tratamento, que deveria ser supervisionado 

pelos pais ou responsáveis ou recidivas da verminose, devido nova infestação por 

helmintos. 

Os dados aqui apresentados exibem uma realidade comum em municípios 

sem um controle sanitário eficiente, onde a ocorrência de parasitos intestinais pode 

ser considerada um bom indicador das condições socioeconômicas em que vive 

uma comunidade. 

Existem muitos desafios que os setores da saúde e educação devem 

abordar, tratando-se das ações de promoção à saúde. Estes desafios não se 

remetem apenas ao desenvolvimento das habilidades pessoais e da capacidade de 

o cidadão influenciar sobre os fatores que determinam a sua saúde. Trata-se de um 
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processo que se constrói muito mais além, consistindo nas atividades dirigidas à 

transformação comportamental do indivíduo, visando à formação de hábitos de vida 

saudáveis.  

No âmbito escolar, essas ações são construídas cotidianamente, dentro de 

suas possibilidades, da realidade e da estrutura a que se dispõe. Assim, a atenção à 

saúde da criança deixa de ter como eixo o crescimento e desenvolvimento, 

priorizando também as determinantes que propiciam o cuidado integral. 

Dessa forma, a participação efetiva da escola na construção desse processo 

tem como resultado a formação de cidadãos mais consciente com a saúde. Deve-se, 

inclusive, estarmos atentos às enfermidades mais comuns na infância, pois é no 

período escolar que a maioria das doenças surge. Cabe à escola o importante papel 

de preparar as crianças visando que estas assumam a responsabilidade pela própria 

saúde e saúde da comunidade a que pertencem. 

A educação está ligada a capacidade de produção e modificação do 

conhecimento e cultura obtidos, é parte de um processo que humaniza o homem 

propiciando o desenvolvimento de suas capacidades, e segundo Freire (1987, p. 86) 

“será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo, que pode-se organizar o conteúdo programático da educação 

ou da ação política”. 

Acredita-se que a prevalência de verminose esteja correlacionada à água 

contaminada através da tubulação ou até mesmo na maneira que ela é armazenada 

nas residências, refletindo a presença de saneamento básico insuficiente. 

Para a promoção e proteção da saúde dos alunos e pessoal da escola, é 

extremamente importante a manutenção de um ambiente escolar sadio. Tais 

atividades incluem a supervisão da saúde do pessoal da escola, bem como da 

adequação das edificações e espaços físicos da mesma. 

A questão da Saúde Escolar envolve tanto as questões de saúde quanto as 

de educação. Assim, é fundamental não só a existência de um ambiente emocional 

e sadio, com comportamentos adequados das pessoas da escola, mas também a 

manutenção de um ambiente físico sadio, isto é, que permita o desenvolvimento das 

atividades escolares sem oferecer riscos de agravos à saúde, necessariamente 

supervisionado pela Unidade de Saúde pertinente.  
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Salienta-se que a escola não pode ficar impassível diante dos problemas 

vivenciados por seus alunos, sejam eles bucodentários, higiênicos, de postura 

(escoliose, lordose, cifose, etc), visuais, auditivos, doenças infecto-contagiosas, 

parasitos intestinais e muitas outras que podem acometer as crianças.  

Na atenção integral ao desenvolvimento da criança, um conjunto de ações 

integradas deve ser concretizado pelo Poder Público. Após a análise dos dados, 

apresenta-se como sugestão a implantação do Programa de Saúde Escolar (PSE) 

na escola, integrando-a ao Projeto Político Pedagógico. Esse Programa deve 

englobar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos alunos, visando 

desenvolver o Ensino de Saúde nas escolas, proporcionar ambiente escolar sadio, 

proporcionar a prevenção de doenças específicas, o pronto tratamento de agravos à 

saúde, a limitação da incapacidade e sua reabilitação física, psicológica e social, 

assim como desenvolver atividades de Saúde Escolar de forma integrada junto com 

a família e outros recursos da comunidade, particularmente com os da área de 

saúde. 
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ANEXO 1 - PLANO DE TRABALHO (PESQUISA DE CAMPO) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A promoção da saúde e a prevenção a doença vem sendo um elemento 

diferenciador das ações fomentadoras das políticas do Ministério da Saúde em 

consonância com os princípios ideológicos do Sistema Único de Saúde- SUS. As 

propostas intersetoriais que incentivem ou fortaleçam o desenvolvimento de ações 

com os mais diferentes setores, vem sendo cada vez mais adotados, uma vez que 

estes passam a permear instituições ou setores que possam favorecer a 

implantação de ações, conforme o diagnóstico de suas comunidades. 

Na educação não poderia ser diferente uma vez que há uma população 

vulnerável, quer seja por fatores multicausais  quer seja por fatores psicológicos, 

sendo um espaço de construção coletiva torna-se um aliado importante para a 

concretização de ações de promoção da saúde, focando assim a valorização de 

uma cultura voltada a saúde e não a doença, através da construção de novos 

saberes tanto de forma individual quanto na comunidade. 

O Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação 

entendem que o período escolar é indispensável para se trabalhar saúde na 

perspectiva de sua promoção, desenvolvendo ações para a prevenção de doenças 

e para o fortalecimento dos fatores de proteção. No que tange a Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Roberto Turbay, crianças e jovens adultos vivem momentos 

em que os hábitos e as atitudes estão sendo criados e, dependendo da idade ou da 

abordagem, estão sendo aprimorados. Por outro lado, além da escola ter uma 

função pedagógica específica,, ela perpassa  pela função social e política voltada 

para a transformação da sociedade, relacionada além do processo de ensino-

aprendizagem, a formação de um cidadão autônomo e reflexivo a partir do seu 

acesso às oportunidades,  razões que justificam a implantação e implementação de 

ações voltadas essa comunidade com vistas a concretude às propostas de 

promoção da saúde.  

No entanto, a educação e a saúde, como campos de conhecimentos e de 

práticas, têm sido alvo de separação a partir de suas especificidades, em que a 

educação está associada única e exclusivamente à escola e aos processos de 
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aprendizagem e a saúde identificada com os serviços de saúde e sua inoperância e 

aos processos de adoecimento, baseados unicamente no agente causador 

específico, sem levar em consideração fatores sócias, biológicos e psicológicos. 

 

JUSTIFICATIVA  

No Brasil, de acordo com o Censo Escolar 2010, o número de alunos de 

escolas públicas com período integral cresceu 16% em um ano, segundo o 

levantamento do Ministério da Educação. 

Ainda assim, apenas 6% dos alunos têm ao menos sete horas diárias de 

jornada, ante as tradicionais quatro. O Plano Nacional de Educação, enviado pelo 

Executivo ao Congresso, prevê que passe a 50% até 2020, este é um público que 

demanda ações educativas em saúde e merece o desenvolvimento de ações 

integradas e coesas para que se alcancem sucesso e impacto,uma vez que estes 

além de suas atividades de cunho estritamente curricular, necessita de novas 

abordagens no que diz respeito ao seu auto-cuidado 

         A situação da juventude brasileira merece atenção especial uma vez que os 

dados apontam para uma taxa de reprovação em média de 22,36(de 2003 a 2009) e 

uma taxa de abandono de 13,49 no mesmo período ocorreram na rede de escolas 

públicas brasileiras, o que denota empiricamente o crescimento do número de 

mortes decorrentes da violência, da gravidez precoce, do número de casos de 

doenças sexualmente transmissíveis, do envolvimento dessa população com drogas 

e seu tráfico, entre outras que estão diretamente ligadas ao saneamento e a falta de  

ingestão calórico-proteica adequadas para a idade.  

Na perspectiva de uma educação integral, a estratégia de ação intersetorial 

deve ser colocada com o intuito de diminuir tais agravos a saúde e em consonância 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais em Ação Saúde que é um marco na 

consolidação de um único pensamento entre a educação e a saúde sob uma ótica 

mais integradora, onde tais ações possam resultar  em projetos de vidas mais 

saudáveis.  

 Promover saúde implica e requer ter paz, educação, alimentação, renda, 

ecossistema saudável, recursos sustentáveis, justiça e eqüidade e desenvolver 

ações de promoção da saúde. No contexto escolar, tem a ver com respeito às 
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possibilidades e aos limites do corpo, do intelecto e das emoções, da participação 

social e do estabelecimento de alianças.  

Para que a promoção a saúde possa acontecer a contento é necessário 

que haja mobilizações de recursos que envolvam redes ou setores governamentais 

e não-governamentais em ações institucionais no campo da saúde. Essa 

mobilização de recursos, que, em um primeiro momento, tem o local como ponto de 

partida, vai sendo alargada e alcançando dimensões mais amplas e incorporando 

outras redes do município, do estado, da região, porém para que isto se inicie o 

ponto de partida deve ser a construção de um “Diagnóstico de Saúde” dos 

escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto Turbay (Educação 

Integral), localizada no município de Ariquemes, a qual faz parte do projeto 

Burareiro, numa perspectiva de identificação precoce de patologias(verminoses) 

buscando num segundo momento o atendimento curativo a esta população.  

Objetivo Geral : Identificação precoce de patologias associadas ao exame de 

fezes. 

Objetivos específicos: 

Levantamento de patologias associadas ao exame solicitado; 

Atendimento curativo aos portadores de patologias associadas e/ou 

encaminhamento a outras unidades de saúde de maior complexidade. 

 

METODOLOGIA 

As ações para o levantamento de dados para posterior elaboração do 

Diagnóstico de Saúde dos escolares ocorrerá em data oportuna uma vez que não 

disponibilizamos de profissionais de nível superior na unidade escolar.  Serão 01 

(um) médico clinico geral e dois enfermeiros para as consultas tanto médica quanto 

de enfermagem. Alunos do curso técnico em Análises Clínicas do Colégio Faar – 

Instituto Educacional Cristão, localizado em Ariquemes, e sob a supervisão técnica 

de uma Biomédica, realizarão o acondicionamento e transporte do material. A leitura 

e liberação do laudo, serão de responsabilidade da Faar, bem como de sua equipe 

de profissionais de nível superior na área de biodiagnóstico.                             

� Coleta de amostras para Exame Parasitológico de Fezes(EPF); 
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� Encaminhamento das amostras recém coletadas ao Laboratório 

parceiro; 

� Leitura das amostras; 

� Encaminhamento dos resultados a Enfermeira Angelita Mendes 

para prescrição junto ao médico; 

� Levantamento dos resultados pela Enfermeira Angelita Mendes. 

 

RECURSOS  

DE CONSUMO: 

� 05 litros de álcool a 70%; 

� 10 blocos de prescrição médica com a logomarca do município 

de Ariquemes; 

� 10 blocos de solicitação de exames médicos com a logomarca 

do município de Ariquemes; 

� 800 frascos para coleta  de fezes  

� 05 fitas métricas; 

� Máscaras descartáveis; 

� Luvas descartáveis; 

� 10 blocos de Receituário Médico 

 

EQUIPAMENTOS 

� 05 esfignomanômetros completos; 

� 05 cubas rim de inox; 

� 05 tambores de inox para algodão; 

� 05 balanças antropométricas ou digital. 
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÕES ENCAMINHADAS PARA OS PAIS OU  
RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE FEZES 
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ANEXO 3: ILUSTRAÇÕES DA ETAPA DE COLETA DE DADOS 

 
Foto 1: Enfermeira Mestranda Orientando os alunos s obre a coleta do exame 
e autorização dos pais ou responsáveis. 
 
 

  
Foto 2:  Momento da entrega dos recipientes para co leta de fezes 
devidamente identificados. 
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Foto 3: Palestra de orientação sobre as parasitoses  intestinais 
 
 

 
Foto 4: Orientações aos alunos quanto a assinatura da autorização e como 
procede a coleta de fezes 
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Foto 5: Enfermeira mestranda respondendo aos questi onamentos dos alunos 
 
 

 
Foto 6: Enfermeira mestranda respondendo aos questi onamentos dos alunos 
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ANEXO 4: GUIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES  
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ANEXO 5: ILUSTRAÇÕES DA CONSULTA MÉDICA 

 
Foto 1: Consulta médica e orientações aos responsáv eis quanto à adesão ao 
tratamento e prevenção. 
 

 
Foto 2: Consulta médica e orientações aos responsáv eis quanto à adesão ao 
tratamento e prevenção. 
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Foto 3: Alunos e responsáveis aguardando a realizaç ão da consulta 
 

 
   Foto 4: Abertura de prontuário para atendimentos  
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Foto 5: Consulta médica 
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ANEXO 7: RECEITUÁRIO MÉDICO 

 

 

 


