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SOBRE O PROGRAMA: 

 

O Programa de Estudos Parasitológicos na Microrregião de Feira de Santana-Bahia engloba vários projetos e 

subprojetos direcionados a comunidade carente da sede e bairros periféricos do município de Feira de Santana. 

Dentre os objetivos propostos encontram-se: 

• Identificar os enteroparasitos na população dos bairros ou áreas selecionadas do município mediante 

realização de exame parasitológico de fezes; 

• Estimar a prevalência de anemia na população dos bairros ou áreas selecionadas do município de Feira de 

Santana, Bahia mediante realização de exame de sangue;  

• Determinar as taxas de colesterol e glicose na população dos bairros ou áreas selecionadas do município 

de Feira de Santana, Bahia mediante realização de exame de sangue; 

• Realizar o levantamento do perfil socioeconômico e sanitário da comunidade; 

• Verificar possíveis associações entre as variáveis sociodemográficas e sanitárias com as taxas de infecção 

pelos diferentes parasitos identificados e os distúrbios hematológicos e bioquímicos na população do 

estudo;  

• Realizar ações integradas de educação e mobilização social para a prevenção, controle e tratamento de 

parasitoses intestinais e anemias nos bairros ou áreas selecionadas; 

• Encaminhar para acompanhamento e tratamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) todas as pessoas com 

resultado positivo para parasitos intestinais, anemia e distúrbios bioquímicos; 

• Proporcionar campo de estágio para os estudantes da área de saúde da UEFS; 

• Desenvolver subprojetos como atividade de extensão e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos de 

conclusão de curso e monografia dos estudantes de graduação e pós-graduação da UEFS. 

 
POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

31 Reavaliação de 31 dos 70 pacientes 

positivos diagnosticados no período 

2013/2014. A frequência para 

enteroparasitos foi de 58,1%.  

3 microáreas do bairro  Mangabeira. 

175 População atendida com a realização de Microárea Conjunto Cordeirópolis e 



exame de fezes. Condomínio Nova Conceição, bairro 

Mangabeira. 

15 Equipe do Programa com a equipe do 

Centro de Referencia e Assistência Social 

(CRAS) do Município de Feira de Santana – 

Bairro Mangabeira – Reunião. 

Centro de Referencia e Assistência Social 

(CRAS) do Município de Feira de Santana – 

Bairro Mangabeira. 

31 Moradores do Cond. Nova Conceição – 

Bairro Mangabeira - Ação de mobilização e 

participação social. 

Cond. Nova Conceição – Bairro 

Mangabeira. 

10 Equipe de Saúde da Unidade Básica de 

Saúde da Mangabeira – Reunião. 

 

Centro de Referencia e Assistência Social 

(CRAS) do Município de Feira de Santana – 

Bairro Mangabeira. 

40 Comunidade do Cond. Nova Conceição e 

equipe do Programa Minha Cada Minhas 

Vida - Palestra e entrega de material 

educativo: 

• Riscos das viroses Dengue, 

Chikungunya e Zica Vírus transmitidas 

pelo Aedes aegypt; 

• Principais parasitos intestinais com 

ênfase na Esquistossomose Mansônica 

no bairro mangabeira: medidas de 

prevenção e controle. 

Cond. Nova Conceição – Bairro 

Mangabeira. 

13 Grupo da terceira idade do bairro 

Mangabeira – Reunião. 

 

 

Centro de Referencia e Assistência Social 

(CRAS) do Município de Feira de Santana – 

Bairro Mangabeira 

20 Comunidade da microárea Agrovila – 

bairro Mangabeira – Apresentação dos 

dados da reavaliação das ações do 

Programa. 

 

Centro Paroquial da Agrovila – Bairro 

Mangabeira. 

 

30 Professores e mães dos alunos da Creche 

Amparo a criança do Clube de Mães da 

Invasão da Mangabeira – Palestra sobre 

parasitoses intestinais: sinais e sintomas e 

medidas de prevenção e controle. 

 

 

Creche Amparo a criança do Clube de Mães 

da Invasão da Mangabeira. 

50 Estudantes e Professores da escola Basica - 

Palestra sobre Doenças Parasitárias – 

Medidas de prevenção e Controle. 

Colégio Estadual Profa. Maria José Silveira 

– Distrito Maria Quitéria – Feira de 

Santana. 

307 População atendida com a realização de 

exame de fezes – Projeto Monitoramento e 

Sistema de Resposta para Geo-Helmintos 

usando Modelagem de Nicho Ecológico e 

Diagnóstico Molecular 

Bairros Campo do Gado Novo, 

Queimadinha e Distrito de Maria Quitéria, 

Feira de Santana, Bahia 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

 

Diante do cenário atual, onde as doenças parasitárias continuam prevalentes, aliado a falta de infraestrutura 

sanitária, especialmente em áreas periféricas, é necessária a busca continua por novas estratégias que visem 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população carente através de ações de educação e mobilização 

social pautada na participação ativa da população a partir do conhecimento da realidade local. A realização do 

projeto, portanto, contribuiu de maneira positiva e satisfatória para o levantamento do perfil epidemiológico da 

população, na busca de estabelecer uma relação entre a comunidade, instituições de saúde e a universidade, 

levando os bolsistas a repensar e aplicar os conteúdos apreendidos em sala de aula, além de despertar o interesse 



pela pesquisa e a divulgação dos resultados dos trabalhos em eventos científ

O programa também proporcionou a produção de conhecimento cientifico a partir dos trabalhos de conclusão de 

curso de graduação e pós-graduação da UEFS.

A parceria com a Louisiana State University, Geospatial Health Laboratory, Pathobiological Science

Louisiana e Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo 

Sistema de Informações Geográficas, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva proporcionou a 

participação dos bolsistas e técnico

geo-helmintos usando modelagem de nicho ecológico e diagnóstico molecular nas áreas periféricas do município 

de Feira de Santana. 
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pela pesquisa e a divulgação dos resultados dos trabalhos em eventos científicos. 

O programa também proporcionou a produção de conhecimento cientifico a partir dos trabalhos de conclusão de 

graduação da UEFS. 

A parceria com a Louisiana State University, Geospatial Health Laboratory, Pathobiological Science

Louisiana e Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo 

Sistema de Informações Geográficas, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva proporcionou a 

participação dos bolsistas e técnicos da UEFS no projeto de pesquisa Monitoramento e sistema de resposta para 

helmintos usando modelagem de nicho ecológico e diagnóstico molecular nas áreas periféricas do município 

 

Apresentação de Trabalho 

Científico no Congresso de 

Medicina Tropical 

Maceió 

Apresentação do 

Monitoramento e sistema de 

resposta para geo

usando modelagem de nicho 

ecológico

diagnóstico molecular

Colégio Estadual Maria Jose 

Silveira, Distrito Maria Quitéria, 

Feira de Santana, Bahia

 

O programa também proporcionou a produção de conhecimento cientifico a partir dos trabalhos de conclusão de 

A parceria com a Louisiana State University, Geospatial Health Laboratory, Pathobiological Sciences, Baton Rouge, 

Louisiana e Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo 

Sistema de Informações Geográficas, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva proporcionou a 

s da UEFS no projeto de pesquisa Monitoramento e sistema de resposta para 

helmintos usando modelagem de nicho ecológico e diagnóstico molecular nas áreas periféricas do município 

Apresentação de Trabalho 

Científico no Congresso de 

Medicina Tropical - 2016, 

Maceió - AL 

Apresentação do Projeto 

Monitoramento e sistema de 

resposta para geo-helmintos 

usando modelagem de nicho 

ecológico de nicho ecológico e 

diagnóstico molecular no 

Colégio Estadual Maria Jose 

Silveira, Distrito Maria Quitéria, 

Feira de Santana, Bahia 


