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Resumo: É bastante comum que crianças em idade escolar tenham acesso recreacional, na escola, a bancos de 
areia que nem sempre oferecem barreiras a entrada de animais que por vezes ali defecam e disseminam parasitos 
para as crianças que ali brincam. No ano de 2018, com o desenvolvimento do projeto de Extensão 
“Enteroparasitos em Crianças da Região de Ponta Grossa” objetivou-se realizar o exame parasitológico de fezes 
(EPFs) de crianças que estudam em nove escolas municipais pontagrossenses, além de avaliar a presença de 
parasitos em caixas de areia dessas escolas. Amostras de fezes das crianças e de areias das escolas foram 
examinadas por diferentes técnicas para encontro de parasitos. Das 113 amostras de areia, 91 (80,53%) 
apresentaram positividade para algum parasito. Em relação aos 495 EPFs realizados, 48 (9,70%) apresentaram-
se positivos. Os parasitos Entamoeba sp., Giardia sp., Ascaris sp. e Strongyloides sp. foram diagnosticados nas 
amostras de areia analisadas e também nas fezes das crianças participantes deste estudo, indicando que o solo 
contaminado representa uma importante via de transmissão de parasitos para as crianças. Barreiras físicas e o 
manejo adequado da areia são necessários para evitar a contaminação e minimizar os riscos de infecção por 
parasitos em crianças frequentadoras desses ambientes. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto de extensão “Enteropasitoses em Crianças da Região de Ponta Grossa – 

PR” atende crianças em idade escolar no município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O referido projeto foi executado, em nove escolas municipais de educação infantil 

do município de Ponta Grossa. Além do Laboratório M-30 na UEPG, onde os exames de 

fezes e de solo foram realizados. 

JUSTIFICATIVA 

O crescimento desordenado das cidades, acompanhado da falta de preocupação 

com a realização de planejamento urbano adequado para o uso e ocupação do solo pode 

acarretar problemas de saúde pública em decorrência de não haver barreiras físicas que 

impeçam a livre circulação de animais errantes infectados por parasitos com potencial 

zoonótico. Zoonoses são enfermidades transmitidas naturalmente dos animais ao homem. 

Cães e gatos são hospedeiros definitivos de algumas espécies de helmintos, que podem atuar 

como agentes etiológicos de patologias no organismo humano (NORBERG et al, 2014). 

Em creches e escolas de ensino infantil, a areia das áreas de lazer pode constituir 

uma via de transmissão para várias zoonoses parasitárias, representando risco potencial para 

as crianças que brincam nesses locais. A doença parasitária é frequente em crianças em idade 

pré-escolar, cujos hábitos geofágicos levam-nas a ingerir ovos embrionados de helmintos e 

cistos ou oocistos de protozoários, presentes no ambiente (OLIVEIRA et al, 2007). 

A grande prevalência dessas parasitoses pode estar relacionada à capacidade desses 

parasitos resistirem às diferentes condições ambientais. Estudos realizados a cerca de 

zoonoses causadas por parasitas intestinais de cães, relacionam essa prevalência com a forma 

de infecção no animal. Os cães permanecem susceptíveis as infecções causadas por 

Ancilostomídeos no decorrer de toda a vida; tanto larvas presentes no ambiente como as 

retidas nos tecidos podem alcançar o intestino e obter forma de verme adulto. Já no caso do 

Toxocara canis, a infecção ocorre preferencialmente em cães mais jovens, embora possa 

acometer cães adultos e a contaminação do ambiente está fortemente relacionada à grande 

fecundidade das fêmeas em conjunto com a elevada tolerância dos ovos no ambiente 

(KATAGIRI e OLIVEIRA, 2007). 
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Em estudo realizado em quinze praças públicas do município de Santa Maria, RS 

observou-se que 73,3% das amostras de solo das praças examinadas estavam contaminadas 

por ovos de Ancylostoma spp. e 86,6% por ovos de Toxocara sp. Um trabalho realizado em 

Cuiabá – MT, por Sousa et. al (2010), teve como resultado a positividade para parasitos em 

três das dezessete creches analisadas, sendo duas para larvas filariódes e uma para larvas 

rabditóides. A ocorrência de amostras positivas para larvas do tipo rabditóides e filariódes é 

similar à encontrada em trabalho realizado na cidade de Lavras – MG, por Guimarães et. al 

(2005). Assim, a pesquisa e identificação da contaminação desses locais por ovos ou larvas de 

helmintos justifica o implemento de medidas preventivas adequadas. 

Baseando-se nesses dados e considerando-se que a quantidade de cães errantes é 

alarmante na cidade de Ponta Grossa, e que há considerável frequência de crianças portadoras 

de parasitoses, cujas vias de transmissão podem estar relacionadas com a contaminação fecal 

do solo, torna-se substancial a avaliação dos locais de recreação infantil em caixas de areia, 

visto que são locais onde geralmente os animais depositam suas fezes. 

OBJETIVOS 

O projeto de extensão "Enteroparasitoses em crianças da região de Ponta Grossa – 

PR" tem como objetivo realizar o diagnóstico laboratorial das parasitoses intestinais que 

ocorrem em crianças em idade escolar na cidade de Ponta Grossa – PR. Atrelado a este 

projeto de extensão universitária, com o desenvolvimento do presente trabalho objetivou-se 

verificar a frequência de enteroparasitos em amostras de solo arenoso coletados em escolas do 

município de Ponta Grossa-PR durante o período de março a outubro de 2018 e relacionar tais 

resultados com os índices de parasitoses encontrados nas crianças que estudam nessas escolas 

e são participantes do projeto de extensão supracitado. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de análises de solo da área de lazer 

(parquinhos) de escolas do município de Ponta Grossa-PR, concomitantemente a análises 

parasitológicas de fezes de crianças dessas instituições no período de março a outubro de 

2018. Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Parasitologia Clínica do 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Estadual de Ponta 
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Grossa (UEPG), juntamente com o projeto de extensão denominado “Enteroparasitoses em 

indivíduos do município de Ponta Grossa - PR”. 

Cerca de 100 g do material foi coletado em partes aleatórias dos parquinhos, na 

superfície e aproximadamente 7 cm abaixo da região superficial do solo, que foram 

acondicionados em sacos plásticos limpos até o momento da análise laboratorial. As amostras 

de areia foram analisadas com base em três metodologias qualitativas distintas: a de 

HOFFMAN, PONS e JANER, a de WILLIS e a de RUGAI, MATTOS e BRISOLA. 

Para a análise das fezes dos estudantes das escolas participantes desse estudo, 

foram realizadas duas das seguintes técnicas: HOFFMAN, PONS e JANER, técnica de 

FAUST e cols, método de MACHADO ou a metodologia de COPROTEST®. 

Os resultados provenientes desse estudo foram analisados por meio de estatística 

descritiva e expressos em frequências absolutas e relativas. A associação entre as variáveis foi 

realizada pelo teste de exato de Fisher, considerando-se significativo p<0,05. 

RESULTADOS 

Para a realização deste trabalho foram analisadas 113 amostras de areia, obtidas de 

nove escolas localizadas em diferentes regiões da cidade de Ponta Grossa-PR, a partir das 

técnicas já citadas. Das amostras analisadas, 91 (80,53%) apresentaram-se positivas para 

algum parasito e apenas 22 (19,47%) foram negativas para qualquer parasito, mostrando 

assim um resultado preocupante ao pensar na possível contaminação de crianças destas 

escolas. 

Foram encontrados cistos dos protozoários Giardia sp. e Entamoeba sp., além de 

oocistos de Coccídeos, ovos dos helmintos Toxocara sp., Ancilostomídeos, Ascaris sp., 

Syngamus sp. e de Hymenolepis sp., larvas de Ancilostomídeos, de Strongyloides sp. e de 

Nematódeos de Vida Livre (NVL), além de vermes adultos de NVL, cujas frequências podem 

ser observadas na Figura 1. 

Foram realizados exames parasitológicos de fezes das crianças que estudam nas 

nove escolas onde foram analisadas as areias para possibilitar a comparação dos resultados 

destes exames com a positividade encontrada nas análises de areia. Um total de 495 amostras 

de fezes foram analisadas, 48 (9,70%) apresentaram-se positivas para algum parasito, e 447 

(90,30%) negativas. 
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Os parasitos encontrados nas fezes foram Ascaris lumbricóides, Trichuris trichiura, 

Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Entamoeba coli, Endolimax nana, Giardia 

duodenalis e Urbanorum sp. cujas frequências podem ser vistas na Tabela 1. 

 

Figura 1: Frequência de espécies parasitárias encontradas em areias das escolas de Ponta Grossa-PR, 2018. 

 
 
 

Tabela 1: Frequência absoluta e relativa (%) de parasitos encontrados nas fezes de crianças, em relação 
aos resultados positivos. Ponta Grossa-PR, 2018. 

Espécies de Parasitos N (%) 

Ascaris lumbricóides 11 (22,92) 

Trichuris trichiura 9 (18,75) 

Strongyloides stercoralis 2 (4,17) 

Enterobius vermicularis 1 (2,08) 

Entamoeba coli 26 (54,17) 

Endolimax nana 8 (16,67) 

Giardia duodenalis 17 (35,42) 

Urbanorum sp. 2 (4,17) 

Fonte: Projeto de extensão Enteroparasitoses em indivíduos do município de Ponta Grossa - PR, 2018. 

 

Correlação entre os resultados encontrados nas amostras de areia e amostras de 

fezes pode ser evidenciada com a positividade principalmente de Entamoeba sp. que tem 

grande frequência em ambas as análises, apesar disso, é mais prevalente nas amostras de fezes 

das crianças, uma vez que representa  cerca de 54,17% dos parasitos encontrados nas fezes, ao 

passo que na areia representa 21,98%. O mesmo perfil analítico se pode inferir para o parasito 

A. lumbricoides (p<0,001).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contaminação das areias analisadas por parasitos com potencial zoonótico indicam 

que o contato em atividades recreacionais de crianças nesses parquinhos representam risco de 

aquisição de doença parasitária. Toxocara sp., Ancilostomídeos, Strongyloides sp., Ascaris sp. 

e Giardia sp. são causadores de doenças parasitárias e ocasionam debilidade física e 

dificuldades no aprendizado, sendo importante que ações de profilaxia do solo sejam passadas 

aos responsáveis, afim de que as crianças não fiquem doentes.   

Portanto muitos dos casos positivos nos exames parasitológicos de fezes realizados 

poderiam ser evitados com medidas preventivas como, por exemplo, a troca de areia, 

colocação de cerca ao redor dos parques de recreação para evitar que estes sejam passagem de 

animais como cães e gatos, limpeza das caixas de areia para retirada de fezes de animais. 

APOIO 

Fundação Araucária – Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social - Pesquisa e 

Extensão Universitária 2018-2019 e Programa Institucional de Bolsas PROEX – 2018. 
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