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Resumo: As enteroparasitoses estão intimamente ligadas as desigualdades socioeconômicas e as más condições 

de saneamento básico. No entanto, são registrada altas prevalências destas, mesmo em regiões com alto índice de 

desenvolvimento humano. Este trabalho objetivou realizar a avaliação diagnóstica de parasitoses intestinais dos 

acolhidos no Instituto João XXIII. O estudo foi transversal, descritivo e de caráter quantitativo a partir da análise de 

dados laboratoriais de exames parasitológicos de fezes de crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, com idade 

entre 9 e 17 anos atendidos pelo projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do 

Instituto João XXIII”, em 2019. Analisou-se 14 laudos laboratoriais e 50% das amostras foram positivas para 

parasitoses. Observou-se 71,4% (n=5) de monoparasitismo e 28,6% (n=2) de biparasitismo. Foram encontradas 

espécies de Endolimax nana e Entamoeba coli, ambas potencialmente não patogênicas e Giardia duodenalis, 

patogênica e causadora de alterações no sistema gastrointestinal. Assim, pode-se realizar ações de prevenção e 

controle das enteroparasitoses e contribuir para a formação integral dos discente envolvidos com a extensão. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do 

Instituto João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná". 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e adolescentes de ambos os gêneros em condição de acolhimento na 

instituição "Escola Piamartina Instituto João XXIII (Instituto João XXIII ), do município de Ponta 

Grossa – Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Atividades extensionistas: Instituto João XXIII, situado na Rua Padre João Piamarta, 

s/n – Colônia Dona Luiza – CEP: 84046-060, Ponta Grossa-PR. 

Exames laboratoriais: Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizado na Avenida General Carlos 

Cavalcanti, 4748 , Campus Uvaranas, CEP 84.030-900, Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

O Instituto João XIII é uma entidade assistencial religiosa, sem fins lucrativos, que 

acolhe crianças e adolescentes, de ambos os gêneros em situação de vulnerabilidade social 

e/ou situação de risco pessoal ou violação de seus direitos. A UEPG é parceira do instituto e 

por meio de projeto de extensão do LUAC realiza exames para avaliação e acompanhamento 

do estado de saúde dos acolhidos e atividades educativas para promoção em saúde. Este 

trabalho abordou a questão das parasitoses por ser uma situação recorrente entre os acolhidos. 

As parasitoses intestinais são causadas por helmintos e/ou protozoários, cujas formas 

evolutivas infectam o sistema gastrointestinal e acarretam diversas alterações no organismo tais 

como desnutrição, diarreia ,anemia e má absorção intestinal, podendo interferir na capacidade 

física e cognitiva do individuo parasitado (PEREIRA; GAIARDO, 2016) e no seu desempenho 

escolar (PEREIRA; GAIARDO, 2016; SILVA et al., 2017). 
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Segundo Belo (2012), mesmo em uma região com alto índice de desenvolvimento 

humano pode-se constatar altas incidências de parasitoses intestinais, demonstrando a persistência 

da desigualdade socioeconômica na população brasileira. Desta forma, tornando-se necessário a 

realização de exames parasitológicos para estabelecer a análise epidemiológica local. 

Assim, o intuito desta ação extensionista foi diagnosticar as parasitoses que acometem 

os internos do instituto para melhoria da condição de vida e planejamento de ações educativas. 

OBJETIVOS 

Realizar avaliação diagnóstica relacionada às parasitoses intestinais de crianças e 

adolescentes, acolhidos no Instituto João XXIII. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo e de caráter quantitativo a partir da 

análise dos dados laboratoriais de exames parasitológicos de fezes de crianças e adolescentes, de 

ambos os gêneros, atendidos pelo projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado 

de saúde dos alunos do Instituto João XXIII”, durante o ano de 2019. 

Para a coleta das amostras fecais foram distribuídos previamente coletores universais e , 

na data marcada, a equipe do projeto se deslocou até o instituto para recolher o material coletado, 

no período da manhã. Este foi acondicionado em caixa térmica e transportado até o 

LUAC/UEPG, sendo analisado no setor de Parasitologia Clínica, durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Análises Clínicas do curso de Farmácia por discentes do 5
º 
ano. Para a análise 

das amostras fecais foi utilizada a técnica de Hoffman, Pons e Janer pela simplicidade e baixo 

custo do procedimento, que constitui-se na sedimentação espontânea dos elementos parasitados 

em suspensão fecal filtrada, sendo possível identificar ovos pesados, cistos e larvas. Além disso, 

foi utilizado o método qualitativo de Faust cujo princípio é a centrífugo-flutuo-sedimentação dos 

elementos parasitários em contato com a solução de sulfato de zinco, usado em pesquisa de cistos 

e oocistos de protozoários e de ovos leves. Para pesquisa de larvas foi utilizado o Método de 

Rugai, que se baseia no hidrotropismo e termotropismo das larvas e na tendência destas a se 

sedimentarem quando em meio aquoso (Figura 1A). Para a pesquisa diagnóstica de parasitoses 

intestinais utiliza-se a visualização do material preparado em microscópica óptica (Figura 1B). 
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Figura 1 - Diagnóstico Laboratorial das Parasitoses em amostras de fezes 

 
A: Preparação das amostras fecais para observação em microscopia óptica; B: Análise visual de lâminas 
em microscopia óptica para identificação de estruturas parasitárias em  amostras fecais  
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

RESULTADOS 

Foram analisados 14 laudos laboratoriais de exames parasitológicos pertencentes a 

crianças a adolescentes acolhidos no Instituto João XXIII, com idade de 9 a 17 anos (14±2), sendo 

seis (42,9%) do gênero masculino e oito (57,1%) do gênero masculino. 

Os resultados mostraram que 50% (n=7) das amostras apresentaram positividade para 

alguma espécie de parasitas intestinais enquanto nas outras 50% (n=7) não foram encontrados 

parasitos. Em todas as amostras positivas foram encontrados apenas protozoários (100%), não 

sendo vistos helmintos. O monoparasitismo foi observado em 71,4% dos casos com quatro 

(57,1%) amostras positivas para cistos de Endolimax nana e uma (14,3%) para cistos de 

Entamoeba coli . Já o biparasitismo foi de 28,6% com um caso (14,3%) apresentando cistos de 

Entamoeba coli e cistos de Endolimax nana e outro (14,3%) com cistos de Entamoeba coli ,e 

Giardia duodenalis (Figura 2). 

Em relação as espécies de parasitoses encontradas, a Entamoeba coli e a Endolimax 

nana são protozoários comensais que normalmente não apresentam patogenicidade ao homem, 

mas são indicadores das más condições higiênico-sanitária (MEDEIROS, 2014), das regiões de 

onde provém essas crianças e adolescentes. Já a Giardia duodenalis é considerada patogênica. Em 

crianças ou em adultos jovens, a doença pode apresentar amplo espectro clínico. O processo 

patológico depende de vários fatores como a carga de parasitos no intestino delgado, sinergismo 

entre bactérias e fungos e imunidade do hospedeiro, entre outros (SANTANA et al., 2014). Sua 

principal forma de transmissão é a fecal-oral, ou seja, a infecção se inicia pela ingestão dos cistos 
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presentes na água e nos alimentos contaminados. Dentro do organismo do hospedeiro, a 

parasitose causa irritação na mucosa intestinal, produzindo alterações na produção de muco e de 

enzimas digestivas, resultando em dificuldade na absorção de vitaminas lipossolúveis, ácidos 

graxos, vitaminab12, ácido fólico e ferro e, consequentemente, ocasionando a desnutrição do 

individuo (PINHEIROS, 2011; SANTANA et al., 2014). 

 

Figura 2 - Distribuição percentual das espécies encontradas nos exames parasitológicos 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O predomínio de protozoários comensais deve-se a faixa etária dos indivíduos que 

realizaram os exames, em sua maioria adolescentes, em que os cuidados com a higiene são um 

pouco melhores quando comparados aos de crianças menores. 

Zaratin et al. (2018) ressaltam a importância do diagnóstico das parasitoses na 

comunidade para facilitar o planejamento de palestras educativas sobre higiene pessoal e coletiva 

com intuito de diminuir ou erradicar tais contaminações e reinfecções por parasitas. Destacam, 

ainda, a importância dos familiares próximos das crianças que tiveram resultados positivos 

procurarem um serviço de saúde para avaliação e tratamento. E, ainda, resultados negativos 

devem ser repetidos na presença de sintomas de infecções parasitárias, visto que uma única coleta 

do material fecal pode não garantir a efetividade do exame devido ao ciclo de vida dos parasitas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, foram encontrados um número 

maior de casos de protozoários comensais que em indivíduos imunocompetentes não causam 

grandes danos, podendo apresentar uma infecção assintomática, mas na presença de 
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imunodeficiências podem acarretar quadros de diarreias. No entanto, a presença desses parasitos é 

preocupante, uma vez que indicam baixas condições sanitárias e a contaminação fecal de água ou 

alimentos consumidos são os mesmos veículos para os parasitos patogênicos, como por exemplo 

a Giardia duodenalis. Infere-se, portanto, a necessidade de estabelecer campanhas educativas que 

reforcem os cuidados com a higiene pessoal, ingestão de água filtrada, cuidados na preparação e 

conservação dos alimentos, não andar descalços e nem defecar no solo. Algumas dessas ações já 

foram iniciadas e precisam ter continuidade e também complementadas. 

A participação discente no projeto extensionista tem importância fundamental no 

processo de formação integral do profissional de saúde que vivencia a realidade de comunidades 

menos favorecidas. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão Universitária (EDITAL PROEX Nº 021/2019) . 
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