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RESUMO 

Os fatores sócio econômico, demográfico, ambiental e cultural contribuem diretamente para 
a ocorrência de parasitoses em comunidades ribeirinhas da Amazônia. A baixa renda, as 
precárias condições sanitárias, o difícil acesso a água potável e a serviços de 
a discrepância social que as regiões mais pobres vivem. Sendo assim, para superar o 
descaso do poder público, a educação em saúde propõem ao indivíduo o protagonismo de 
suas ações conscientes na adoção de hábitos saudáveis de vida, proporcion
diálogo interdisciplinar no ambiente que vive. O objetivo do estudo foi destacar os hábitos de 
higienização como ação educativa para a prevenção de parasitoses em comunidades 
ribeirinhas do município de Santana
com abordagem quantitativa descritiva, no decorrer do ano de 2019, na aplicação de 79 
questionários com perguntas fechadas e relacionadas aos hábitos de higiene pessoal. O 
estudo ocorreu em quatro comunidades ribeirinhas do município de S
indivíduos que buscavam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no momento 
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Os fatores sócio econômico, demográfico, ambiental e cultural contribuem diretamente para 
a ocorrência de parasitoses em comunidades ribeirinhas da Amazônia. A baixa renda, as 
precárias condições sanitárias, o difícil acesso a água potável e a serviços de 
a discrepância social que as regiões mais pobres vivem. Sendo assim, para superar o 
descaso do poder público, a educação em saúde propõem ao indivíduo o protagonismo de 
suas ações conscientes na adoção de hábitos saudáveis de vida, proporcion
diálogo interdisciplinar no ambiente que vive. O objetivo do estudo foi destacar os hábitos de 
higienização como ação educativa para a prevenção de parasitoses em comunidades 
ribeirinhas do município de Santana- AP. desta forma, utilizou- se a pesq
com abordagem quantitativa descritiva, no decorrer do ano de 2019, na aplicação de 79 
questionários com perguntas fechadas e relacionadas aos hábitos de higiene pessoal. O 
estudo ocorreu em quatro comunidades ribeirinhas do município de S
indivíduos que buscavam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no momento 
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Os fatores sócio econômico, demográfico, ambiental e cultural contribuem diretamente para 
a ocorrência de parasitoses em comunidades ribeirinhas da Amazônia. A baixa renda, as 
precárias condições sanitárias, o difícil acesso a água potável e a serviços de saúde indicam 
a discrepância social que as regiões mais pobres vivem. Sendo assim, para superar o 
descaso do poder público, a educação em saúde propõem ao indivíduo o protagonismo de 
suas ações conscientes na adoção de hábitos saudáveis de vida, proporcionando um 
diálogo interdisciplinar no ambiente que vive. O objetivo do estudo foi destacar os hábitos de 
higienização como ação educativa para a prevenção de parasitoses em comunidades 

se a pesquisa transversal, 
com abordagem quantitativa descritiva, no decorrer do ano de 2019, na aplicação de 79 
questionários com perguntas fechadas e relacionadas aos hábitos de higiene pessoal. O 
estudo ocorreu em quatro comunidades ribeirinhas do município de Santana- AP, em 
indivíduos que buscavam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no momento 
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Anais do 1º Congresso 

 

da abordagem se promoveu ações educativas de prevenção a parasitoses. Foram 
abordados 79 indivíduos, 63.3% do sexo feminino e 36.7% do sexo masculino. Todos 
que aceitaram participar deste estudo, buscavam na Unidade Básica de Saúde realizar 
exames parasitológicos, urina e de sangue a pedido do médico, e tinham como quadro 
clinico dores abdominais, diarreia e poucos relataram vômitos. Diante desta situação, 
perguntou sobre os hábitos de Lavar as mãos antes das refeições; e 35.4% responderam 
lavar as mãos as vezes; 53.2% responderam que lavam as mãos regulamente antes das 
refeições; e 11.4% não possuem o habito de lavar as mãos. Quanto a Lavagem das mãos 
após o uso do banheiro 21.5% não lavam sempre as mãos ao saírem do banheiro; outros 
72.1% afirmaram lavar sim as mãos todas as vezes que utilizam o banheiro e 6.3% não 
lavam as mãos. Quanto ao hábito de andar descalço; 35.7% as vezes costumam andar 
descalço; 53.2% responderam que sim e 10.1% responderam não andar descalço. As ações 
de educação em saúde transcorreram de forma receptiva, e aberta a receberem sugestões 
de tratamento da água, e do armazenamento correto do lixo doméstico. Portanto, a 
educação em saúde se torna uma importante ferramenta na prevenção de doenças 
infecciosas, principalmente em comunidades carentes de serviços essenciais a vida, 
prevalecendo a educação como provedora de dignidade e cidadania.
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