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Resumo: Consideradas um dos problemas de maior gravidade da saúde pública do Brasil, as parasitoses 

acometem principalmente crianças de estados e cidades de mais carentes, onde o acesso a informação é 

prejudicado. Deste modo, uma conscientização destes municípios é de extrema importância para  a prevenção. 

Este projeto v isou uma apresentação lúdica e d inâmica com atividades para crianças do município de Carambeí-

PR e a realização do exame parasitológico de fezes para o diagnóstico de enteroparasitoses. Foram coletadas 107 

amostras no total, sendo que 15  amostras (14,02%) fo ram positivas para o exame parasitológico. Destas, 66,67% 

apresentaram Entamoeba coli, 40% apresentaram Giardia duodenalis e 26,67% apresentaram Ascaris 

lumbricoides. A implementação de medidas de saneamento básico e programas assistenciais são fundamentais 

para a redução da prevalência de enteroparasitas, mas este resultado será eficaz somente se houver também 

mudanças comportamentais e, estas, se adquirem apenas por meio de educação.  
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NOME DO PROJETO 

DIAGNÓSTICO DE PARASITOSES INTESTINAIS EM ESTUDANTES DA REGIÃO DE 

PONTA GROSSA-PR 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto tem como publico alvo alunos da Escola Limpo Grande, do município de 

Carambeí- PR assim como pais e/ou responsáveis pelas crianças, funcionários e os 

professores desta escola. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto atinge a população do município de Carambeí – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi realizado no município de Carambeí - PR com os alunos da escola 

Limpo Grande.  

JUSTIFICATIVA 

As parasitoses intestinais são doenças causadas por protozoários e helmintos que 

acometem o homem. São consideradas um dos problemas mais graves de saúde pública do 

Brasil, pois afetam principalmente crianças de baixa renda que habitam regiões carentes e 

com condições precárias de estrutura sanitária (Knaippe & Tanus, 1992).  

As enteroparasitoses podem afetar o equilíbrio nutricional, pois interferem na 

absorção de nutrientes, induzem sangramento intestinal, reduzem a ingestão alimentar e ainda 

podem causar complicações significativas, como obstrução intestinal,  prolapso retal e 

formação de abscessos, em caso de uma superpopulação, podendo levar o indivíduo à morte 

(SANTOS, S. A.; MERLINI, L. S., 2010).  

A contaminação por parasitas intestinais pode ocorrer de diversas formas. As mais 

comuns são a transmissão oral- fecal, em que a própria criança se contamina, e a ingestão de 

alimentos contaminados por ovos ou cistos de parasitos (MOURA et al, 2017). Em geral, 
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somente os indivíduos sintomáticos procuram auxílio diagnóstico e são submetidos ao 

tratamento, de modo que os portadores assintomáticos apresentam grande significado para a 

saúde pública, por atuarem como fonte de dispersão ambiental dos cistos (THOMPSON, 

2004).  

Sabendo que as parasitoses afetam principalmente crianças, deve- se determinar os 

possíveis fatores de risco para tais infecções, sensibilizando o município, para que ocorra uma 

intervenção através de medidas preventivas, pois se sabe que estas crianças podem apresentar 

desnutrição, apatia e baixo rendimento escolar.  

Partindo deste contexto o projeto de extensão Diagnóstico de parasitoses intestinais 

em estudantes da região de Ponta Grossa-PR, desenvolveu uma apresentação dinâmica e 

lúdica para crianças a partir da necessidade de transmitir informações sobre estas questões 

para este público em virtude de que as mesmas são excelentes em disseminar a informação 

adquirida, assim levando todo aprendizado e entendimento sobre o tema para o ambiente 

familiar. Em conjunto o diagnóstico correto é de extrema importância para o oferecimento do 

tratamento específico assim como o controle das parasitoses intestinais. 

OBJETIVOS 

Atuar junto às crianças, seus professores e seus pais ou responsáveis, transmitindo 

conhecimentos adquiridos no ambiente universitário acerca da profilaxia das doenças 

parasitarias. 

 Auxiliar no diagnóstico laboratorial das parasitoses intestinais que ocorrem em 

crianças da escola Limpo Grande, localizada na área rural da cidade de Carambeí – PR.  

METODOLOGIA 

Primeiramente realizou-se uma reunião com os pais e/ou responsáveis e professores 

para apresentar o projeto, os procedimentos a serem efetuados, a assinatura do termo de 

participação por parte das escolas, distribuição de frasco coletor de fezes e orientação quanto 

à coleta e identificação do coletor após a colheita da amostra de fezes. Nesta reunião também 
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foram realizadas atividades lúdicas para as crianças sobre os parasitas intestinais e formas de 

prevenção das enteroparasitoses. 

As amostras foram encaminhadas ao laboratório Universitário de Análises Clínicas 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Em seguida procederam-se os exames 

coproparasitológicos, iniciando-se com análise macroscópica, preparo das amostras por 

diferentes técnicas de concentração e por fim análise microscópica das fezes.  

Todos os procedimentos laboratoriais foram executados por acadêmicos do curso de 

Farmácia, sob supervisão técnica dos professores da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Análises Clínicas da UEPG do setor de Parasitologia, em junho de 2019. As análises foram 

realizadas por meio de duas técnicas, o método de Hoffman, Pons e Janner, que consiste na 

sedimentação simples de estruturas parasitárias; o método de Faust e cols. que tem como 

objetivo detectar ovos leves de helmintos e cistos de protozoários por meio da centrifugo-

flutuação dos parasitos em solução de sulfato de zinco.  

Após análise, os acadêmicos geraram os laudos com o resultado dos exames sob a 

supervisão do professor, e esses laudos foram encaminhados à escola e entregues aos 

responsáveis pelas crianças com as devidas orientações de encaminhamento para tratamento 

médico dos casos positivos por parasitos patogênicos.  

RESULTADOS 

No mês de junho de 2019, foi realizada a palestra na Escola Limpo Grande, com 

atividades lúdicas para as crianças e ensinamentos sobre higiene e formas de infecção e 

prevenção de enteroparasitoses. Em uma das atividades, foi mostrado de forma divertida, o 

modo correto de lavagens das mãos. As crianças aprenderam e praticaram os passos para 

obter uma boa higiene das mãos (Figura 1). 

Após a realização da palestra para a comunidade da escola rural, foram analisadas 107 

amostras de pacientes, sendo 9 adultos (funcionários da instituição), 93 crianças. . Dessas 

amostras, 51 eram de pessoas do sexo feminino e 51 do sexo masculino e 5 amostras estava 

sem identificação. Em 15 amostras (14,02%) o resultado do exame parasitológico de fezes foi 

positivo, sendo que 10 amostras apresentaram monoparasitismo, 4 amostras com 
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biparasitismo e uma com poliparasitismo (com três parasitos  na mesma amostra). Das 

amostras positivas, 66,67% apresentaram Entamoeba coli, 40% apresentaram Giardia 

duodenalis e 26,67% apresentaram Ascaris lumbricoides (Tabela 1). O parasita mais 

frequente, Entamoeba coli é um protozoário não patogênico, porém sua presença indica a 

ingestão de alimentos ou água contaminados.   

Tabela 1 – Parasitas intestinais encontrados na comunidade da Escola Limpo Grande (Carambeí-PR) em junho 

de 2019 

Enteroparasitas                Número de pacientes 

        (n=107)   % 

______________________________________________________________________________________ 

Negativo       92   85,98 

Positivo        15   14,02 

 

Protozoários 

Entamoeba coli       10   66,67 

Giardia duodenalis      6   40,00 

Endolimax nana       1   6,67 

 

Helmintos 

Ascaris lumbricoides      4    26,67 

 

Fonte: os autores 

FOTO(S) 

Figura 1 – Lavagem das mãos  
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Legenda: Atividade de lavagem das mãos realizadas com as crianças da Escola Limpo Grande (Carambeí-PR) 

em junho de 2019. Onde aprenderam e praticaram os passos para obter uma boa higienização das mãos.  Fonte: 

os autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os parasitos mais frequentes foram Entamoeba coli, Giardia lamblia e Ascaris 

lumbricoides.  Nos casos em que houve apenas a presença der parasitos não patogênicos, 

como por exemplo, Entamoeba coli, é preciso adotar medidas de melhorias nas condições 

higiênico-sanitárias, pois é indicativo de contaminação oro-fecal. Em casos de parasitismo por 

espécies patogênicas como Ascaris lumbricoides e Giardia lamblia deve-se proceder ao 

acompanhamento médico para o correto tratamento da doença parasitária. A implementação 

de medidas de saneamento básico e programas assistenciais são fundamentais para a redução 

da prevalência de enteroparasitas, mas este resultado será eficaz somente se houver também 

mudanças comportamentais e, estas, se adquirem apenas por meio de educação.  
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