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Resumo: Sabe-se que as enteroparasitoses compõem um problema para a saúde da população, principalmente 

em crianças em idade escolar devido a diversos fatores, sendo relevante na epidemiologia da saúde pública com 

prevalência em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, devido as condições precárias de saneamento 

básico e água tratada. Este estudo objetivou realizar o diagnóstico de parasitoses intestinais em crianças e 

estudantes das Escolas Públicas e/ou outras entidades do Município de Ponta Grossa – PR, além de proporcionar 

aos acadêmicos da disciplina de Estágio Supervisionado em Análises Clínicas do Curso de farmácia maior 

prática no diagnóstico, assim como maior contato com a realidade da população. Foram analisadas 618 amostras 

e dentre elas 97 (15,7%) apresentaram positividade, algumas poliparasitadas. Os protozoários mais encontrados 

foram Entamoeba coli (35,16%) e Giardia duodenalis (21,09%) e o helminto mais frequente foi Ascaris 

lumbricoides (8,59%). Para a redução dos índices de enteroparasitoses, a melhoria da educação sanitária é 

condição essencial.  Os graduandos tiveram também a vivência de sua atuação profissional junto à comunidade 

com a realização de exames laboratoriais e passando os conhecimentos adquiridos durante a graduação para 

parte da comunidade que geralmente necessita de intervenções, principalmente em suas condições de higiene 

para a melhoria da saúde. 
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PÚBLICO-ALVO  

         Estudantes na faixa etária de 0 a 18 anos assistidas pelos CEIS e CMEIS, até a 9ª 

série do Ensino Fundamental e/ou outras entidades. Foram atendidos também pelo 

projeto crianças, pais e/ou responsáveis pelas crianças, coordenadores, professores, 

pedadogogos, atendentes e assistentes sociais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Foi atingida a região de Ponta Grossa-PR . 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas públicas e outras instituições na cidade de Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

Sabe se que as parasitoses intestinais levam a grandes complicações principalmente 

em crianças, podendo-se relacionar a sua maior ocorrência em locais com saneamento básico 

precário e sem água de qualidade, dessa maneira é viável atribuir uma maior prevalência de 

enteroparasitoses em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (GATTI et al., 2006). 

Considerando que as crianças ainda não possuem capacidade para manter bons hábitos 

de higiene, colocando objetos na boca com frequência e que tem contato com outras crianças 

diretamente, elas são muito atingidas por parasitoses no geral, deve se considerar também que 

seu sistema imunológico ainda não está bem desenvolvido (MORRONE, et al., 2004). 

De acordo com Walker Smith (1989, p.111), a morbidade e mortalidade das 

enteroparasitoses está ligada a diarreia crônica e consequentemente uma desnutrição na 

criança. Pode se associar também o baixo rendimento escolar, inconstância de humor, déficit 

de atenção e mau desenvolvimento psicomotor com a deficiência de ferro causada pela 

patologia. 

Dessa maneira é de suma importância o diagnóstico correto e precoce por meio de 

exames parasitológicos, evitando que haja o agravamento do estado da criança, já que muitas 

vezes no início as parasitoses são assintomáticas. 
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OBJETIVOS 

   -Realizar o diagnóstico de parasitoses intestinais em crianças e estudantes das 

Escolas Públicas e/ou outras entidades do Município de Ponta Grossa – PR.  

-Oportunizar aos acadêmicos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado 

em Análises Clínicas do Curso de Farmácia a prática do diagnóstico laboratorial 

das zooparasitoses humanas. 

 

METODOLOGIA 

Primeiramente, foi realizado o contato com as escolas para a participação no 

projeto, onde foram realizadas palestras para divulgação do projeto e também da importância 

da realização do exame parasitológico de fezes, assim como as formas de transmissão e a 

profilaxia de enteroparasitoses. Com o consentimento dos pais ou responsáveis, as amostras 

de fezes dos alunos foram analisadas pelos alunos do 5° Ano do Curso de Farmácia sob a 

supervisão dos docentes responsáveis pelo setor de Parasitologia da disciplina de Estágio 

Supervisionado em Análises Clínicas. 

As análises foram realizadas por meio de dois métodos de enriquecimento: Faust e 

Cols., e de Hoffman, Pons e Janer. O Método de Faust e Cols. têm como objetivo detectar 

ovos leves de helmintos e cistos de protozoários e é fundamentado na centrifugo-flutuação, e 

o Método de Hoffman, Pons e Janer tem como objetivo detectar ovos pesados de helmintos e 

eventualmente larvas (PESSOA; MARTINS, 1982; AMATO NETO; CORRÊA, 1991; REY, 

1991). Em ambas as técnicas foram examinadas duas lâminas em microscópio óptico de luz 

nos aumentos de 100x e 400x. Todas as normas de segurança foram rigorosamente seguidas, 

de modo a garantir a segurança e qualidades da presente pesquisa.  

 Os laudos foram entregues na diretoria das Escolas e/ou outras entidades 

participantes e foram encaminhados aos pais ou responsáveis, e quando apresentaram 

positividade os pais ou responsáveis foram instruídos para que tomem as devidas medidas 

terapêuticas. 

RESULTADOS 

No período entre março de 2016 e maio de 2019 foram analisadas 617 amostras de 

fezes de alunos de 16 instituições da cidade de Ponta Grossa-PR, sendo que 4 instituições 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

foram atendidas mais de uma vez, em diferentes anos. Após a apresentação do projeto, além 

dos estudantes, alguns funcionários das instituições e familiares dos estudantes também 

tiveram interesse em realizar o exame parasitológico de fezes.  

Das 617 amostras analisadas, 358 (58%) eram de crianças do sexo feminino e 259 

(42%) masculino, com idades entre 1 e 12 anos. De todas as amostras analisadas, 97 (15,72%) 

amostras apresentaram positividade. Com relação ao grau de parasitismo, 61 (9,89%) 

amostras apresentaram monoparasitismo, 21 (3,40%) apresentaram biparasitismo e 6 (0,97%) 

poliparasitismo. Das amostras positivas, 43 amostras apresentaram helmintos e 99 

protozoários. Considerando os parasitas encontrados nas amostras fecais, os Helmintos mais 

frequentes foram: Ascaris lumbricoides (8,59%), Enterobius vermicularis (7,81%) e Trichuris 

trichiura (5,47%) e os protozoários mais frequentes foram: Entamoeba coli (35,16%), 

Giardia duodenalis (21,09%) e Endolimax nana (19,53%). Na Tabela 1 estão detalhados os 

parasitas intestinais encontrados nas amostras analisadas das crianças. Além dessas amostras, 

foram realizadas análises de amostras de 4 funcionárias e 2 familiares, sendo que nessas 

análises apenas uma funcionária apresentou positividade, com a presença de cistos de 

Endolimax nana na amostra analisada.  

  

Tabela 1 – Parasitas intestinais encontrados em estudantes de escolas públicas e outras instituições no Município 

de Ponta Grossa-PR entre março de 2016 e maio de 2019 

Enteroparasitas                Número de pacientes 

        (n=617)   % 

______________________________________________________________________________________ 

Negativo       520   84,28 

Positivo        97   15,72 

 

Protozoários 

Entamoeba coli       45   35,16 

Giardia duodenalis      27   21,09 

Endolimax nana       25   19,53 

Entameba hartmanii      01     0.78 

Urbanorum spp       01     0,78 

Helmintos 

Ascaris lumbricoides      11     8,59 

Enterobius vermicularis      10     7,81 

Trichuris trichiura      07     5,47 

Hymenolepis nana      01     0,78 

Fonte: as autoras, 2019 
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O protozoário Entamoeba coli foi o que teve maior frequência entre as amostras 

analisadas. Esse parasito não é considerado patogênico, porém ele indica que houve 

contaminação oro-fecal, por alimentos ou água contaminada. Essa contaminação pode ser um 

indicativo de higiene ou condições sanitárias precárias. 

Além de realizar o diagnóstico de enteroparasitoses e atividades para a prevenção 

de enteroparasitoses na comunidade escolar, o projeto aumentou o número de amostras 

analisadas no setor de parasitologia do Laboratório Universitário de Análises Clínicas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Conforme relato dos alunos, a implantação dessas 

atividades tem oportunizado melhoria da qualidade do setor de parasitologia do Estágio 

Supervisionado em Análises Clínicas, que com um maior número de exames realizados 

ofertou uma maior experiência técnica e teórica dos acadêmicos, aprimorando ainda mais seus 

conhecimentos adquiridos durante a graduação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda é preocupante a frequência de enteroparasitoses na população, principalmente 

em crianças e comunidade escolar. Para a redução dos índices de enteroparasitoses, a 

melhoria da educação sanitária é condição essencial. Sendo assim, torna-se importante o 

investimento em educação para a melhoria da qualidade e das condições de vida desses 

alunos.  

Os acadêmicos que participaram do projeto tiveram a oportunidade de se aproximar 

da comunidade, passando os conhecimentos adquiridos durante a graduação para uma 

população que muitas vezes vive em condições precárias e que necessita de intervenções 

principalmente em suas condições de higiene para a melhoria da saúde. Os graduandos 

tiveram também a vivência de sua atuação profissional com a realização de exames 

laboratoriais. Ao associar teoria à realidade social, despertou e permitiu ao aluno perceber a 

aplicabilidade dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, assim como efetiva 

consciência de cidadania, independência de pensamento e capacidade crítica, capazes de 

transformar o mundo para melhor, podendo, assim, influenciar na formação do futuro 

profissional da área de saúde. 
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APOIO 

Programa de Bolsas PROEX - 2018. 
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