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OBJETIVO 

Relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem em atividades lúdicas de educação 

em saúde sobre toxoplasmose com crianças de 

escola pública. 

A toxoplasmose é uma doença causada pela ingestão 

de cisto do Toxoplasma Gondii em carnes cruas, 

malcozidas ou em cistos presentes no meio ambiente. 

O ser humano pode se contaminar com a doença de 

duas formas distintas, tanto na ingestão direta do cisto 

encontrados no ambiente ou pela ingestão de cisto 

tecidual presentes em carnes de animais infectados. Os 

principais fatores de risco para a doença são maus 

hábitos alimentares, má higiene e baixa condição 

socioeconômica. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Percebeu-se que as crianças não conheciam a importância da 

lavagem das mãos e que é necessário ações educativas contínuas 

na escola para prevenção da toxoplasmose, bem como qualquer 

outro agravo de saúde. A presença do enfermeiro na escola é 

importante para levar às crianças atividades lúdicas que estimulem o 

aprendizado e promovam a saúde infantil. 

CONCLUSÃO 

Foram realizadas atividades educativas lúdicas com 80 crianças da 

primeira a quarta série. Primeiramente, houve um momento de 

apresentação e interação com as crianças. Em seguida, falou-se 

sobre o que é a toxoplasmose, sua forma de contágio, como pode ser 

evitada e também outras doenças que podem ser causadas pela não 

lavagem de mãos. Houve ainda uma apresentação teatral sobre o que 

encontramos nos objetos e locais por onde as crianças transitam, a 

importância da lavagem das mãos e os momentos ideais para essa 

higienização. Finalizaram-se as atividades com entrega de brindes 

para as crianças participantes. Sabe-se que a principal forma de 

prevenção e controle da toxoplasmose é a lavagem das mãos e de 

utensílios após a manipulação de alimentos e de contato com 

superfícies, sendo a educação em saúde uma estratégia eficaz para 

prevenir possíveis agravos. 

RESULTADOS 
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