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Resumo: As enteroparasitoses são consideradas importante problema de saúde pública no Brasil e afeta 
principalmente as crianças em decorrência da imaturidade do sistema imunológico e dos hábitos inadequados de 
higiene. Medidas que são relativamente simples de educação em saúde e profilaxia das parasitoses são eficazes 
para a diminuição dos casos de enteroparasitoses em crianças. O objetivo desse trabalho foi verificar a 
frequência enteroparasitoses nas crianças, estudantes de instituições atendidas pelo projeto “Enteroparasitoses 
em Crianças da Região de Ponta Grossa – PR” em 2018. Os acadêmicos do Curso de Farmácia realizaram os 
exames coproparasitológicos por meio das técnicas de concentração de parasitos com a supervisão do professor 
responsável pela disciplina de Parasitologia Clínica. Foram realizados 522 exames coproparasitológicos 
referentes a crianças de dez instituições educacionais. Do total de amostras, 52 (9,96%) apresentaram-se 
positivas e os parasitos mais frequentes foram respectivamente Entamoeba coli, Giardia duodenalis, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura e Endolimax nana. Atividades relativas ao diagnóstico e ações de educação em 
saúde envolvendo a prevenção das parasitoses junto aos estudantes oprotunizaram a obtenção de saberes para 
melhora na qualidade de vida e repercutiu pela primeira vez, em mais de 10 anos do referido projeto de extensão, 
numa frequência menor de 10% de crianças parasitas. 
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Acadêmicos do terceiro ano do Curso de Farmácia e crianças, estudantes de escolas 

municipais, estaduais e de outras entidades educacionais do município de Ponta Grossa – PR. 

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 – Paraná – Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O referido projeto foi executado em 10 entidades estudantis, a saber, seis Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs), duas escolas municipais de Ensino Fundamental I, 

Associação de Promoção a Menina (APAM) e o Centro de Apoio Integral a Criança e ao 

Adolescente (CAIC-UEPG). Além do Laboratório M-30 na UEPG, onde os exames foram 

realizados. 

JUSTIFICATIVA 

As enteroparasitoses são doenças de transmissão oro-fecal, causadas por helmintos 

e protozoários, que em determinado momento do seu ciclo biológico habitam o trato digestivo 

humano e assim desempenham uma relação de parasitismo que pode ou não determinar 

doença (LIMA et al., 2015). As enteroparasitoses são um importante problema de saúde 

pública que indica o grau de desenvolvimento socioeconômico e as condições sanitárias de 

uma região ou comunidade. A população infantil é mais comumente acometida pelos 

parasitos intestinais, por conta dos maus hábitos higiênicos e de suas características 

imunológicas, fatores estes que propiciam a aquisição de enteroparasitos que lhes causam 

ações deletérias comprometedoras, tais como, retardo físico e cognitivo, carências nutricionais 

e até a morte (BAPTISTA; RAMOS; SANTOS, 2013).  

A transmissão dos parasitos intestinais ocorre principalmente pela ingestão de água 

e alimentos contendo suas formas infectantes, também por mãos e utensílios contaminados e 

por larvas que podem penetrar na pele ou em mucosas (SEIXAS et al., 2011). 

São inúmeros os estudos que mostram a prevalência dos enteroparasitos em 

crianças nas mais diferentes regiões do mundo e, no Brasil, grande parte dos municípios 

apresentam locais com precárias condições socioeconômicas e higiênico-sanitárias que são 

fatores importantes que contribuem para a elevada prevalência das doenças parasitárias 
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(SILVA et al., 2010). Em Criciúma – SC, João Pessoa – PB, Santa Cruz do Sul – RS, Belo 

Horizonte – MG, São José da Bela Vista – SP e em Natal – RN foram conduzidos estudos de 

frequência de enteroparasitoses em crianças que mostraram que os parasitos intestinais mais 

comuns eram Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli, Giardia duodenalis, Endolimax nana e 

Trichuris trichiura, havendo alguma variação na prevalência dessas espécies de estudo para 

estudo. Tais espécies são as mais prevalentes também no município de Ponta Grossa, como já 

observado num estudo comparativo entre positividade de exames parasitológicos de fezes de 

crianças e de uma população que realizou seus exames num laboratório público em Ponta 

Grossa (MEIGA et al, 2018). 

O controle das enteroparasitoses torna-se tão complexo que, mesmo após o 

tratamento das doenças parasitárias intestinais, encontra-se uma reincidência em quase 40% 

dos casos, atribuídas à contaminação do meio ambiente com a reinfecção do hospedeiro 

(MORRONE, et al., 2004). Por isso, as ações de diagnóstico das enteroparasitoses atrelada à 

oportunidade de levar à população infantil, disseminadores de conhecimento e das práticas 

que vivenciam, conhecimentos sobre educação em saúde e profilaxia das doenças parasitárias 

é bastante importante (MENDES, SOUZA E MINÉ, 2017). 

Pelo exposto, entende-se que há necessidade de se realizar estudos que mostrem a 

frequência de parasitos intestinais em populações distintas, ainda mais no município de Ponta 

Grossa, que desponta no cenário sanitário brasileiro como o décimo quarto município com 

melhor saneamento básico (Instituto Trata Brasil – SNIS, 2017). Nesse contexto, o 

Laboratório de Parasitologia Clínica da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) gera 

anualmente dados de pacientes – crianças – atendidos pelo projeto de extensão intitulado 

“Enteroparasitoses em Crianças da Região de Ponta Grossa – PR” para que se entendam 

melhor as questões atreladas à epidemiologia das parasitoses intestinais no município, além de 

oportunizar saberes à população atendida, sobre os modos de transmissão e como evitar o 

contato com os parasitos e ainda possibilita ao acadêmico do curso de Farmácia da UEPG 

desenvolver suas habilidades técnicas quando do desenvolvimento do exame parasitológico 

de fezes das crianças e humanísticas quando se colocam como disseminadores de conteúdos 

aprendidos nas aulas, em favor da população atendida.  

OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho são descrever a presença e frequência de 

enteroparasitos nas crianças, estudantes de instituições atendidas pelo projeto de extensão 
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intitulado “Enteroparasitoses em Crianças da Região de Ponta Grossa – PR” no ano de 2018, 

gerando informações epidemiológicas locais sobre o assunto e oportunizar a construção 

estratégias de prevenção e controle das doenças parasitárias, por meio de palestras e encontros 

educativos com as crianças, com seus responsáveis e com seus professores. Além disso, 

inserir os graduandos do Curso de Farmácia da UEPG na prática profissional, por meio dos 

saberes que envolvem a realização de exames parasitológicos de fezes. 

METODOLOGIA 

Amostras de fezes de crianças de ambos os sexos, assistidas por seis Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs), duas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 

pela Associação de Promoção a Menina (APAM) no município de Ponta Grossa e pelo Centro 

de Apoio Integral a Criança e ao Adolescente (CAIC-UEPG), participantes do projeto de 

extensão “Enteroparasitoses em Crianças da Região de Ponta Grossa – PR” foram entregues 

para que se procedessem as análises no Laboratório de Parasitologia Clínica da UEPG. 

Realizaram-se reuniões com os diretores e professores das instituições educacionais 

para apresentação do projeto, também foram feitas explanações junto aos pais e/ou 

responsáveis, para explicação de como deveria ser a coleta das fezes, assinatura do termo de 

consentimento de participação no referido projeto e distribuição de frascos coletores de fezes. 

As amostras fecais foram recolhidas na semana subsequente às reuniões, e encaminhadas para 

o laboratório de Parasitologia Clínica da UEPG. Em seguida, procederam-se os exames 

coproparasitológicos iniciando-se com a análise macroscópica e preparo das amostras por 

técnicas de concentração com princípios diferentes: Hoffman, Pons e Janner (sedimentação 

simples das estruturas parasitárias); Faust e cols. (centífugo-flutuação dos parasitos em 

solução de sulfado de zinco); Coprotest® (centrífugo-sedimentação dos parasitos em contanto 

com acetato de etila) e a técnica de Machado (centrifugo-flutuo-sedimentação das formas 

parasitárias), finalizando com as análises microscópicas.  

Todos os procedimentos foram executados por acadêmicos do terceiro ano do curso 

de Farmácia, sob orientação técnica do professor da disciplina de Parasitologia Clínica. Após 

a realização das análises, os acadêmicos geraram laudos padronizados. O preenchimento foi 

feito sob supervisão do professor, sendo então os mesmos encaminhados para as instituições 

educacionais participantes do projeto, entregues aos responsáveis pelas crianças com as 

devidas orientações de encaminhamento para tratamento médico dos casos positivos para 
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parasitos patogênicos, além de oportunizar atividades de educação em saúde e profilaxia das 

doenças parasitárias. 

RESULTADOS 

Durante o ano de 2018, foram realizados 522 exames coproparasitológicos de crianças 

de ambos os sexos. Desse total, 256 (49,05%) eram de meninos e 251 (48,08 %) eram de 

meninas (15 amostras foram enviadas sem identificação). Das amostras analisadas, 52 (9,96%) 

tiveram resultados positivos, sendo que ao analisar as associações parasitárias em uma mesma 

amostra, foram observadas nove amostras (17,31%) com biparasitismo e duas amostras com 

poliparasitismo (3,84%). 

Em relação à positividade para helmintos ou protozoários, 16 amostras (30,77%) 

estavam positivas para helmintos e 41 amostras (78,85%) positivas para protozoários. Destas, 16 

amostras (41,46%) continham protozoários patogênicos e 24 amostras (58,54%) protozoários 

não patogênicos. Em uma amostra verificou-se a presença do protozoário Urbanorum sp. O 

protozoário mais frequente foi Entamoeba coli, seguido de Giardia duodenalis e Endolimax 

nana. O helminto mais frequente foi Ascaris lumbricoides, seguido de Trichuris trichiura e 

Strongyloides stercoralis (Tabela 1) 

Tabela 1 – Frequência de Enteroparasitos nas Amostras Fecais em relação aos Exames Coproparasitológicos 
Positivos de Crianças de Ponta Grosa – PR, 2018. 

Espécies de Parasitos N° de casos Frequência (%) 

Ascaris lumbricoides 8 15,38 

Enterobius vermicularis 1 1,92 

Strongyloides stercoralis 2 3,85 

Trichuris trichiura 7 13,46 

Entamoeba coli 24 46,15 

Giardia duodenalis 16 30,77 

Endolimax nana 6 11,53 

Urbanorum sp. 1 1,92 

Fonte: Projeto de Extensão – Enteroparasitoses em Crianças da Região de Ponta Grossa – PR, 2017. 

Foram realizadas palestradas com enfoque na educação em saúde, demonstrando 

cuidados, formas de contágio e como melhorar a qualidade de vida, evitando a contaminação 

desses e demais parasitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Pela primeira vez em muitos anos que o referido projeto de extensão ocorre, pode-

se observar uma frequência de positividade menor que 10,00%, o que mostra que o projeto 

tem surtido um bom efeito na população infantil atendida, muito embora a frequência de 

9,96% de amostras positivas seja ainda considerável. Com isso, entende-se que a prática de 

educação em saúde deve estar a serviço da comunidade, visando o desenvolvimento de 

conhecimentos sobre o tema e a melhoria na qualidade de vida dos envolvidos. 

.APOIO 

Programa Institucional de Bolsas PROEX – 2018 e 2019. 

REFERÊNCIAS 

BAPTISTA, Anderson Barbosa; RAMOS, Luciana da Silva; SANTOS, Haren Aléxias 
Gomes. Prevalência de Enteroparasitos e Aspectos Epidemiológicos de Crianças e Jovens do 
Município de Altamira – PA. Revista de Pesquisa em Saúde, v. 14, n. 2, p.77-80, ago, 2013. 
 
“Instituto Trata Brasil e Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) 
Ranking do Saneamento das 100 Maiores Cidades – 2018”. Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2018/realatorio-completo.pdf. 
Acesso em: 27/06/2019. 
 
LIMA, José Garcia Alves; MAIA, Carlos Vangerre de Almeida; HASSUM, Isabella Cabral; 
VALLADARES, Gustavo Souza; FREITAS, Maria Janiny Costa. Enteroparasitoses e 
saneamento básico em Limoeiro do Norte – CE. In: XIX EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 
MUNICIPAIS EM SANEAMENTO, 05,2015, Poços de Caldas – MG. Anais [...]. Disponível 
em: http://www.trabalhosassemae.com.br/sistema/repositorio/2015/1/trabalhos.pdf. Acesso 
em: 27/06/2019.  
 
MENDES, Gabriele Renata; SOUZA, Juliane Alves; MINÉ, Júlio César. Diagnóstico de 
Parasitos Patogênicos e Não Patogênicos em Crianças do Município de Ponta Grossa – PR 
(2012-2016). In: 15º CONEX, 06, 2017, Ponta Grossa – PR. Anais [...]. Disponível em: 
http://sites.uepg.br/conex/anais/anais_2017.pdf. Acesso em: 27/06/2019. 
 
MORRONE, Fernanda; CARNEIRO, Juliana; REIS, Cristine; CARDOZO, Cibele; UBAL, 
Caroline; DE CARLI, Geraldo Atílio. Study of enteroparasites infection frequency and 
chemotherapeutic agents used in pediatric patients in a community living in Porto Alegre, RS, 
Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 46, n. 2, p. 77-80, fev. 
2004. 
 
SILVA, Raquel Costa. Prevalência de Enteroparasitos no Laboratório de Análises 
Clínicas (LAC) da Universidade Estadual da Paraíba. 2014. 25f. (Monografia de 
Conclusão do curso) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014.   
 
 


