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Prevalência de parasitoses em crianças das escolas estaduais e municipais na 

cidade de Santa Bárbara D’Oeste 

 

Resumo 
 
As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância, principalmente em 

pré-escolares e escolares, são considerados problema de saúde pública e sua 

transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades. 

Diante deste fato, estudantes de biomedicina da faculdade Anhanguera de SBO, 

estão realizando uma análise e posteriormente um levantamento estatístico do 

grau de positividade e os parasitas encontrados a fim de contribuir para a 

diminuição do mesmo; visto que grande parte dos casos de parasitose não é 

diagnosticada, por ser muitas vezes assintomático, o que dificulta a determinação 

de sua prevalência e o controle de sua transmissão. Estão sendo analisadas 

amostras de fezes dessas crianças pelo método de Hoffman, onde depois de 

constatado positividade no exame, o mesmo é encaminhado aos pais dos alunos 

que se comprometeram a levar o filho ao médico para tratamento. 

 
Introdução 
 

As parasitoses são as doenças mais comuns do mundo, atingindo cerca de 

25% da população mundial. Além disso, muitas dessas parasitoses relacionam-

se a déficit no desenvolvimento físico e cognitivo e desnutrição. Crianças com 

parasitoses intestinais apresentam pior estado nutricional (peso/altura), quando 

comparados àquelas sem parasitas. Grande parte dos casos de parasitose não é 

diagnosticada, visto ser muitas vezes assintomático, o que dificulta a 

determinação de sua prevalência e o controle de sua transmissão. O risco de 

contaminação diminui, principalmente na medida em que a renda familiar e o 

grau de escolaridade materna aumentam, ou seja, a frequência de contaminação 

são maiores em crianças que frequentam creches e escolas públicas e que são 

provenientes de família com faixas salariais e escolaridade dos pais menores. 

  

Objetivos 
 

O projeto em questão visa a melhoria na qualidade de vida das crianças 

diminuindo as parasitoses dessas crianças. Com esse projeto podemos dar 



continuidade aos trabalhos que já vêm sendo realizado pela faculdade  em anos 

anteriores.  

 
Metodologia  
 
O exame realizado é o parasitológico de fezes pelo método de Hoffman, que é 

um método simples e eficaz e de fácil acesso, além de baixo custo. Os coletores 

são fornecidos gratuitamente onde deverão ser colhidas as fezes. Depois são 

encaminhados para a faculdade, com espátula de madeira apanha-se cerca de 

2g da amostra, onde é colocada em um béquer com água destilada, onde será 

dissolvida, essa solução é coada com tamis (peneira) e transferida para um 

cálice de sedimentação, após 2hs com a pipeta Pasteur retira-se uma pequena 

quantidade do sedimento formado, pinga-se uma gota do sedimento em uma 

lamina e uma gota de lugol (reagente) em seguida coloca-se a lamínula para ser 

feita a análise microscópica, este método nos permite visualizar cisto de 

protozoários, ovos e larvas de helmintos. 

 
Desenvolvimento 
 
O Projeto teve início em março deste ano, na Faculdade Anhanguera de Santa 

Bárbara em parceria com as escolas do município pretendem atender até 5.000 

(cinco mil) crianças. O projeto foi desenvolvido e enviado com antecedência a 

diretoria das escolas, um cronograma contendo as datas que deverão ser feitas 

as coletas e orientações de como a coleta deve ser feita. A faculdade fornece 

gratuitamente os coletores juntamente com uma autorização que deve ser 

assinada pelos pais onde se comprometem a encaminhar a criança ao médico no 

caso de positividade do exame. Os pais devem colher as amostras no final de 

semana e envia-las à escola na segunda-feira, um responsável do Laboratório de 

Análises Clínicas da faculdade realiza o transporte. As amostras são identificadas 

e analisadas pelo método de Hoffman pelos biomédicos responsáveis e 

posteriormente pelos alunos que participam do estágio.  

 

Resultados Preliminares 
Até o presente momento foram analisadas 269 amostras de fezes de crianças de 

diferentes escolas da cidade, das 269 amostras analisadas, 254 amostras 

obtiveram resultado negativo e 15 resultados positivo. Das 15 amostras positivas, 



foram encontrados 3 cistos de Endolimax nana e 1 cisto de Entamoeba coli, que 

são considerados parasitas comensais, ou seja, não causam danos ao paciente, 

e 11 cistos de Giardia lamblia que são parasitas patogênicos onde o paciente 

necessita de tratamento. Até o presente momento 94,4% dos pacientes 

analisados não possuem doenças parasitárias e 5,6% possuem parasitas 

intestinais em seu organismo onde 4,1% são patogênicos e 1,5% comensais. 

Com a conclusão do projeto, obtendo todos os dados estatísticos, poderemos 

obter o grau de parasitose das crianças que estudam em escolas municipais e 

tomar medidas de conscientização, por exemplo, como confecção de folders e 

palestras explicando a importância de bons hábitos de higiene, saneamento 

básico e visitas regulares ao médico para evitar, diagnosticar e tratar doenças 

parasitárias a fim de melhorar a qualidade de vida das crianças da cidade de 

Santa Bárbara D’Oeste. 
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