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Resumo: As doenças parasitárias intestinais constituem agravos de saude pública importantes no mundo todo. 

A ocorrência dessas doenças parasitárias está intimamente relacionada à condição socioeconômica da população, 

aos padrões de higiene pessoal e à segurança da água potável. A prevalência de infecções intestinais parasitárias 

é maior entre crianças com nível socioeconômico mais baixo do que entre crianças saudáveis que vivem em boas 

condições sanitárias.  Este estudo objetivou compilar os resultados dos Exames Parasitológicos de Fezes (EPFs) 

realizados entre 2016 e 2019 relativos a estudantes de Escolas Públicas do Município de Ponta Grossa e região 

que participaram do projeto de extensão “Diagnóstico de Parasitoses Intestinais em Estudantes de Ponta Grossa – 

PR”. Foram analisadas 728 amostras, das quais 104 (14,28%) apresentaram-se positivas. Os protozoários mais 

encontrados foram Entamoeba coli (52,88%) e Giardia duodenalis (31,73%) e o helminto mais frequente foi 

Ascaris lumbricoides (14,42%). Os estagiários do Laboratório Universitário de Análises Clínicas (5º ano do 

Curso de Farmácia da UEPG) desempenharam tais exames, o que proporciona vivências de sua atuação 

profissional e desenvolveram junto à comunidade atendida intervenções de cunho higiênico-profilático.    
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Acadêmicos do 5º ano do Curso de Farmácia (estagiários do Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas – LUAC/UEPG) e estudantes de escolas públicas do 

município de Ponta Grossa e região na faixa etária de 0 a 18 anos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O referido projeto de extensão universitária atende estudantes em idade escolar dos 

municípios de Ponta Grossa e Carambeí 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi executado em 17 entidades estudantis públicas de Ponta Grossa e 

região, e os exames são realizados no Laboratório Universitário de Análises Clínicas – 

LUAC/UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

As doenças parasitárias (causadas por protozoários e helmintos) estão 

correlacionadas a problemas de Saúde Pública de primeira grandeza nos países em 

desenvolvimento. Afetam principalmente populações em situação de carência 

socioeconômica, mas também, indivíduos com alguma deficiência imunológica (crianças, 

gestantes, idosos e indivíduos com graves patologias infecto-metabólicas) e aqueles que 

vivem em ambientes de precárias condições de saneamento básico (UCHOA, 2001). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o início deste século, no 

mundo, o número de indivíduos infectados por algum tipo de parasitose estava em torno de 

3,5 bilhões, dos quais 450 milhões são crianças. (FERREIRA et al., 2006). No Brasil, as 

parasitoses apresentam alta prevalência, configurando um dos principais problemas de saúde 

pública, estimando-se que cerca de 130 milhões de habitantes estejam acometidos por alguma 

forma parasitária de parasito intestinal. (PEREIRA, 2010;). No Brasil, as doenças parasitárias 

são bastante frequentes, especialmente entre crianças e as principais consequências são: 

diarreia, má absorção de nutrientes, anemia ferropriva e dificuldades no que diz respeito ao 

aprendizado intelecto-motor (KUNZ et al., 2008).  
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Vários estudos sobre esse tema têm sido conduzidos no Estado do Paraná e 

mostram frequências de enteroparasitoses bastante diversificadas, mas sempre consideráveis 

do ponto de vista epidemiológico: no Centro de Educação Infantil do distrito Águas de 

Jurema, em Iretama-PR,  onde estudam crianças de 0 a 5 anos, encontrou-se frequência de 

parasitos intestinais de 43,74%, sendo o parasito patogênico mais incidente a Giardia 

duodenalis (31,25%) (MAMUS et al, 2008); Em uma comunidade do município de 

Guarapuava, amostras de fezes analisadas de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos 

apresentaram 60,59% de positividade, sendo os parasitos mais frequentes a G. duodenalis 

(50,73%) e o Ascaris lumbricoides (15,27%) (PITTNER et al, 2007); Em um bairro carente 

de Londrina, MARQUES et al.(2002) encontraram positividade no exame Parasitológico de 

Fezes de 67% das crianças desse bairro e o protozoário não patogênico Endolimax nana foi o 

mais prevalente (24,2%); em Ponta Grossa num estudo conduzido no ano de 2017 por Meiga 

e colaboradores, 20,64% das amostras fecais analisadas apresentavam um ou mais parasitos, 

sendo as espécies mais diagnosticadas E. nana, Entamoeba coli, G. duodenalis e Trichuris 

trichiura. 

Dessa maneira, é bastante importante que se realize o diagnóstico correto das 

parasitoses intestinais e, de maneira a contribuir com a epidemiologia das doenças 

parasitárias, também é importante gerar dados para que se conheça a real situação do 

município frente a essas morbidades.   

OBJETIVOS 

São objetivos desse projeto a realização do diagnóstico de parasitoses intestinais em 

estudantes das Instituições Educacionais Públicas do Município de Ponta Grossa e região, 

além de oportunizar aos acadêmicos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Análises Clínicas do Curso de Farmácia a prática do diagnóstico laboratorial das parasitoses 

humanas.  

METODOLOGIA 

No período compreendido entre 2016 e 2019 foram realizadas reuniões nas escolas 

para convidar os estudantes, familiares, professores e funcionários a participarem do projeto. 

Palestras foram proferidas pelos acadêmicos para divulgação do projeto e também para 
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mostrar importância da realização do exame parasitológico de fezes, assim como as foram 

discutidas as formas de transmissão, sintomatologia e profilaxia das 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 concentração: Faust e 

cols., e o método de Hoffman, Pons e Janer. O Método de Faust e cols. tem como objetivo 

detectar ovos leves de helmintos e cistos e oocistos de protozoários e é fundamentado na 

centrifugo-flutuação das fezes em solução saturada de sulfato de zinco, e o Método de 

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

eventualmente larvas além dos cistos dos protozoários por sedimentação espontânea dos 

elementos parasitários em suspensão fecal filtrada. Em ambas as técnicas foram examinadas 

duas lâminas em microscópio óptico comum nos aumentos de 10x e 40x. Os laudos foram 

entregues na diretoria das Escolas, os quais foram encaminhados aos pais ou responsáveis, 

para que quando houvesse positividade fossem tomadas as devidas medidas terapêuticas.  

RESULTADOS 

No período compreendido entre 2016 a 2019, foram realizados 728 exames 

parasitológicos de fezes, 310 (42,58%) pertenciam a estudantes do sexo masculino e 413 

(56,73%) a estudantes do sexo feminino (5 amostras vieram sem nomes) sendo que 104 

(14,28%) encontravam-se positivos. A faixa etária dos escolares variou de 0 a 18 anos de 

idade. As frequências de enteroparasitos encontradas estão dispostas no Quadro 01 a seguir. 

Já na figura 01 que segue, estão mostradas as frequências de positividades para parasitos 

intestinais encontradas após a realização de EPFs no decorrer dos anos desse projeto de 

extensão universitária. 

Em 2016 observou-se positividade de 22,54%, em 2017 houve um decréscimo 

significativo da frequência de positividade (10,89%) e nos anos subsequentes ocorreu leve 

aumento na frequência de estudantes parasitados (2018 – 12,50% e 2019 – 13,49%). No ano 

de 2019, uma das escolas participantes do projeto situava-se na zona rural do município de 

Carambeí, fato este que pode ter contribuído para o discreto aumento na prevalência de 

estudantes parasitados em relação ao ano de 2018.  
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Quadro 1 – Frequência de Enteroparasitos em Estudantes da região de Ponta Grossa – PR, 2016-2019. 

Espécies de Enteroparasitos Nº de casos  % em relação aos positivos 

Ascaris lumbricoides 15 14,42 

Enterobius vermicularis 10 9,61 

Hymenolepis nana 1 0,96 

Trichuris trichiura 7 6,73 

Endolimax nana 27 25,96 

Entamoeba coli 55 52,88 

Entamoeba hartmanii 1 0,96 

Giardia duodenalis 33 31,73 

Urbanorum spp. 1 0,96 

Fonte: Projeto de Extensão - Diagnóstico de Parasitoses Intestinais em Estudantes de Ponta Grossa – PR 

Figura 01 – Evolução da Frequência de Enteroparasitos em Estudantes da região de Ponta Grossa – PR, 

2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Extensão - Diagnóstico de Parasitoses Intestinais em Estudantes de Ponta Grossa – PR 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

da comunidade, passando os conhecimentos adquiridos durante a graduação para uma 
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população que necessita de informações sobre saúde e higiene. Além disso, puderam 

vivenciar a prática da atuação profissional com a realização de exames laboratoriais e gerar 

dados epidemiológicos que permitem um melhor saber acerca das parasitoses intestinais na 

região de Ponta Grossa. A participação em projetos extensionistas forma profissionais mais 

humanos críticos e reflexivos. 

APOIO 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – PROEX 2019-2020. 
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