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Resumo: Tidas como importante problema de saúde pública no Brasil, as parasitoses intestinais afetam 
sobremaneira as crianças por conta de seus hábitos higiênicos inadequados, o que favorece a aquisição dessas 
doenças, além de apresentarem imunidade imatura. 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 2019. Acadêmicos do Curso de Farmácia realizaram exames 
coproparasitológicos por meio das técnicas de concentração de parasitos com a supervisão do professor 
responsável pela disciplina de Parasitologia Clínica e ofertaram ações de educação em saúde e profilaxia das 
parasitoses para as crianças. Foram realizados 348 exames coproparasitológicos referentes a crianças de sete 
instituições educacionais. Do total de amostras, 55 (15,80%) apresentaram-se positivas. Os parasitos mais 
frequentes foram Entamoeba coli, Giardia duodenalis, Endolimax nana, Trichuris trichiura, Ascaris 

lumbricoides e Enterobius vermicularis. Por meio das atividades de diagnóstico no laboratório, os universitários 
desempenham uma atividade profissional do campo das Análises Clínicas e as ações de educação em saúde 
envolvendo a prevenção das parasitoses junto às crianças, oportunizaram obtenção de saberes humanísticos, pela 
participação no referido projeto de extensão universitária, que levam à melhoria da qualidade de vida das 
crianças. 
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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 referido projeto de extensão universitária atende crianças em idade escolar no 

município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi executado em sete entidades estudantis, a saber, três Centros 

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

I, além do Laboratório M-30 na UEPG, onde os exames foram realizados. 

JUSTIFICATIVA 

As doenças intestinais causadas por parasitos (protozoários e helmintos) que tem 

como habitat o intestino humano e que podem ou não causar sintomatologias, representam 

importante problema de saúde pública e indica o grau de desenvolvimento socioeconômico e 

as condições sanitárias de uma região. A transmissão dos parasitos intestinais ocorre 

principalmente pela ingestão de água e alimentos contendo suas formas infectantes, também 

por mãos e utensílios que tiveram contato com sujidades de origem fecal no ambiente e 

também por larvas que podem penetrar pela pele ou mucosas.  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, dor abdominal, perda de 

apetite, cansaço, diarreia e má absorção intestinal que culmina em desnutrição e anemia, 

podendo levar a prejuízos no desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

No Estado do Paraná, Bertocco et al (2013) relataram a frequência de crianças em 

idade escolar parasitadas em diferentes municípios: 8,62% em Jacarezinho; 23,48% em Ponta 

Grossa; 34,27% em Iretama; 38,00% em Goiorê. 
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Entamoeba coli, Giardia duodenalis, Endolimax nana, Trichuris trichiura e 

Ascaris lumbricoides são as espécies mais prevalentes nesses estudos e também no município 

de Ponta Grossa, como já relatado num estudo comparativo entre positividade dos Exames 

Parasitológicos de Fezes (EPFs) de crianças e de uma população que realizou seus exames 

num laboratório público dessa cidade (MEIGA et al, 2018). 

O correto diagnóstico para o oferecimento do tratamento específico e a oferta de 

ações educativo-preventivas deve ser mandatório para que os índices de parasitoses intestinais 

diminuam. Mendes, Souza e Miné (2017) destacam que ações educativas direcionadas à 

prevenção de parasitoses representam uma boa estratégia de aprendizado para crianças, que 

são disseminadores de conhecimento e das práticas que vivenciam. 

Portanto, o desenvolvimento do projeto de extensão “Enteroparasitoses em 

Crianças da Região de Ponta Grossa – PR” gera saberes no campo profissional, uma vez que 

possibilita ao acadêmico do curso de Farmácia da UEPG desenvolver suas habilidades 

técnicas em Análises Clínicas quando da realização dos EPFs das crianças, além de colocar 

esses futuros profissionais farmacêuticos como disseminadores de conteúdos aprendidos nas 

aulas, em favor da população atendida no campo da profilaxia das doenças parasitárias. Além 

disso, tal projeto gera anualmente dados sobre crianças parasitadas, e isso leva a um melhor 

entendimento sobre as questões relativas à epidemiologia das enteroparasitoses no município, 

que ocupa posição privilegiada no ranking de saneamento no país – 9º melhor colocado. 

(Instituto Trata Brasil – SNIS, 2020). Além do fato de que as crianças recebem um laudo do 

exame coproparasitológico e tem oportunidade de realizar o tratamento adequado que leva a 

uma melhor qualidade de vida. 

OBJETIVOS 

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

PR” há anos é desenvolvido junto à disciplina de Parasitologia Clínica do Curso de Farmácia 

da UEPG com o objetivo de proporcionar aos graduandos do referido Curso uma formação 

mais abrangente, tanto no tocante às questões humanísticas que os projetos de Extensão 

Universitária se propõem, quanto das questões técnicas, já que é nesta disciplina que os 

graduandos do Curso de Farmácia aprendem as metodologias para realização do EPF. Estimar 
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a frequência de enteroparasitos que as crianças albergam e propor medidas de educação em 

saúde também são objetivos desse projeto. 

METODOLOGIA 

Realizou-se o referido projeto de Extensão Universitária num trabalho conjunto que 

contou com a colaboração de diretoras e professoras de três Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEIs), quatro Escolas Municipais de Ensino Fundamental I e o Laboratório de 

Parasitologia Clínica da UEPG. Foram feitas reuniões com os diretores e professores das 

instituições educacionais para apresentação do projeto, também foram proferidas 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, os graduandos do terceiro ano do curso de Farmácia matriculados na 

disciplina de Parasitologia Clínica realizaram os EPFs orientados e supervisionados pelo 

professor responsável pela disciplina, iniciando-se com a análise macroscópica e preparo das 

amostras por meio de 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 de duas 

lâminas de cada metodologia realizada. Ao final de cada aula, os graduandos emitiam um 

laudo do exame realizado que foi entregue às professoras das crianças. Nos casos de 

positividade, os responsáveis pelas crianças eram orientados a levar os laudos para avaliação 

médica no posto de saúde mais próximo de suas residências. Além disso, foi possível 

oportunizar atividades de educação em saúde e profilaxia das doenças parasitárias nas escolas 

participantes. 

RESULTADOS 

Em 2019, foram realizados 348 exames parasitológicos de fezes, 168 (49,31%) 

pertenciam a crianças do sexo masculino e 178 (49,95%) a crianças do sexo feminino (2 
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amostras vieram sem identificação) sendo que 55 (15,80%) encontravam-se positivos. A faixa 

etária dos escolares variou de 1 a 11 anos de idade. As frequências de enteroparasitos 

encontradas estão dispostas no Gráfico 01. 

Gráfico 1 – Frequência de Enteroparasitos em Escolares de Ponta Grossa – PR, 2008-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Extensão - Enteroparasitoses em crianças da região de Ponta Grossa - PR 

Com relação às associações parasitárias, 10 crianças estavam biparasitadas e 2 

poliparasitadas. A associação mais observada foi entre os protozoários E. coli e G. 

duodenalis, Dentre os protozoários diagnosticados, 19 são patogênicos e 29 são considerados 

não patogênicos. Cabe salientar que dois casos dizem respeito ao encontro do protozoário 

Entamoeba histolytica/Entamoeba díspar, cuja patogenicidade deverá ser associada às 

características clínicas do paciente, uma vez que essas duas espécies de amebas são 

morfologicamente indistinguíveis. Os resultados encontrados coadunam-se aos resultados de 

estudos de frequência de enteroparasitos em escolares do Estado do Paraná. 

Colocar o aluno de graduação em contato com realidades muitas vezes diferentes 

das quais está acostumado em seu cotidiano, o faz refletir sobre aspectos sócio-econômico-

culturais da comunidade a qual está inserido. O aluno do curso de Farmácia deve ter formação 

técnica e tal aspecto é bastante trabalhado quando da realização de pocedimentos laboratoriais 

para realização dos EPFs. Porém, como os graduandos sabem de quem são as amostras a 

serem analisadas, e que são eles que irão gerar o laudo do exame realizado, tornam-se além de 
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profissionais técnicos, profissionais de saúde envolvidos com a situação do paciente. Tal 

aspecto frutifica numa formação mais humanizada desse graduando.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do aumento da frequência de crianças parasitadas observada no ano de 2019 

(15,80%) em relação ao ano de 2018, em que menos de 10,00% dos EPFs foram positivos, 

acredita-se que o projeto tem surtido um bom efeito na população infantil atendida, já que 3 

escolas novas foram inseridas ao projeto em 2019 e tem contribuído sobremaneira para a 

formação técnica e humanística dos graduandos do Curso de Farmácia da UEPG. Pelos 

resultados obtidos verificou-se que, apesar dos esforços dos poderes públicos municipais em 

oferecerem, atualmente, condições satisfatórias de saneamento básico, detectou-se considerável 

frequência de crianças parasitadas, uma vez que o ciclo de transmissão desses enteroparasitas não 

foi devidamente interrompido.  

APOIO 

Fundação Araucária – Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – 

PIBIS 2019-2020. 
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