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É necessário que informações ligadas à ecologia

das doenças negligenciadas sejam uma forma de

sensibilizar a sociedade e de transmitir

conhecimento. O trabalho objetivou avaliar o

conhecimento prévio dos alunos a respeito da

Doença de Chagas e desenvolver um

planejamento de Educação Ambiental relacionado

à doença e aplicá-lo aos alunos.
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É relevante conhecer o vetor, para desenvolver

ações e medidas preventivas adequadas. Em

relação ao conhecimento das formas de difusão,

34% afirmavam ser pelo vetor e via oral, 18% vetor

e contaminação da água, 28% vetor e falta de

higiene e 20% vetor e carne mal passada. Sobre o

vetor, 7% acreditavam ser mosquito, 5% carrapato

e 88% barbeiro. Quando questionado aos alunos

sobre o responsável pela infecção, 17% marcaram

bactéria, 65% protozoário, 13% vírus e 5% fungo.

Dos participantes, 52% acreditam que a forma de

prevenção mais adequada seja o uso de telas,

entretanto, o restante aponta ser necessário

evitar o acúmulo de matéria orgânica (42%) e água

parada (6%). As regiões assinaladas com maior

incidência foram, respectivamente, nordeste (57%),

norte (26%), centro-oeste (8%) e sul (9%). A

associação da possibilidade de tratamento à fase da

DC foi determinada como sendo 29% na fase aguda,

9% crônica e 34% nas duas fases, contudo, 28%

afirmaram não ter tratamento.
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