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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP 

 

Resumo:  

Os parasitos intestinais são um grave problema de saúde pública, principalmente 

nos países de terceiro mundo. Frequentemente causam diarreia crônica e 

desnutrição, comprometendo o desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo, 

particularmente das faixas etárias mais jovens da população. A ausência ou 

insuficientes condições mínimas de saneamento básico e inadequadas práticas de 

higiene pessoal e doméstica são os principais mecanismos de transmissão dos 

parasitos intestinais. O trabalho será realizado no período de agosto a outubro de 

2015, o objetivo será verificar a frequência de positividade em exames 

parasitológicos analisados em um  laboratório de Análises Clínicas onde  serão 

avaliados os prontuários dos pacientes que realizaram exames parasitológicos.  

Diante da positividade dos exames será anotado o sexo e a faixa etária, a ocorrência 

de monoparasitismo, biparasitismo nos pacientes, associando a localização de 

moradia da população em estudo.  

2 INTRODUÇÃO: 

O parasitismo é inerente à vida. Desde o surgimento da vida, há cerca de 4 

bilhões de anos, parasitas são encontrados em todas as espécies conhecidas. Todo 

organismo é um hábitat, uma fonte permanente de alimento e um meio eficaz de 

reprodução e dispersão. No Brasil, grandes inquéritos coproparasitológicos foram 

realizados até a década de 70. No entanto nos últimos anos, contamos apenas com 

trabalhos isolados que nem sempre podem ser comparados devido à grande área 

geográfica e a diversidade social, econômica e cultural que nele existe. As infecções 

parasitárias, frequentemente causam diarreia crônica e desnutrição, comprometendo 

o desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo, particularmente das faixas etárias 

mais jovens da população.  Nem sempre é possível ou fácil de comprovar a 

existência do parasitismo, pois sintomas e sinais clínicos são confundíveis. O 

diagnóstico de certeza de um processo parasitológico é um exame de fezes, e dado 

pela demonstração da presença do parasito ou de seus produtos no organismo do 

hospedeiro. A prevenção das parasitoses, identificar os seus principais fatores de 

risco e desenvolver atividades de educação continuada para os profissionais da 

saúde são importantes estratégias de controle. Sendo assim é importante e 



relevante realizar estudos que atuem nesta área, pois o conhecimento serve de 

parâmetro para ações do município em estudo em prol da população. 

3 OBJETIVOS: 

Analisar a frequência de positividade em exames parasitológicos analisados 

em  um  laboratório de Análises Clínicas no Município de Mogi Guaçu. 

2.2 Objetivos específicos 

 Comparar a frequência das enteroparasitoses segundo sexo e a faixa etária 

dos pacientes. 

 Verificar a ocorrência de monoparasitismo, biparasitismo nos pacientes 

infectados. 

 Associar a frequência das enteroparasitoses com a localização de moradia da 

população em estudo. 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo descritivo. Os dados serão 

coletados dos laudos dos pacientes que realizaram exames parasitológicos em um  

laboratório de Análises Clínicas  no município de Mogi Guaçu/SP,  com  filial em 

Aguaí. 

Na filial em Aguaí, os exames são coletados e transportados para  Mogi 

Guaçu, onde as   amostras são processadas. Este laboratório faz parte do sistema 

único de saúde (SUS). 

Os dados levantados pela presente pesquisa, serão tabulados em planilha 

eletrônica e representados graficamente a fim de permitir sua análise e 

interpretação. 

5 DESENVOLVIMENTO: 

De acordo com os prontuários dos pacientes que realizaram exames 

parasitológicos  nos laboratórios de análises clínicas  serão  avaliados:  a 

positividade, faixa etária e sexo do paciente.   

Será anotada a ocorrência de monoparasitismo, biparasitismo nos pacientes 

infectados e a localização da moradia do paciente em estudo.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram analisados 94 laudos de pacientes, sendo  que  5 (5,3%) 

foram positivos  para parasitos intestinais e 89 ( 95,7 %) apresentaram resultados 

negativos.   



Dos exames positivos, 1 paciente era do sexo masculino e 4 do sexo 

feminino.  De acordo com a faixa etária, 3 com média de 25 anos, e 2 com média de 

58 anos. 

Entre os protozoários, os mais frequentes  foram  Entamoeba coli e 

Endolimax nana. Apesar destes protozoários não serem  patogênicos, possuem 

importante implicação na epidemiologia das doenças parasitárias.  Em relação aos 

helmintos foi diagnosticado o parasito Enterobius vermicularis. Não foi verificado 

biparasitismo. 

De acordo com a moradia, em 3 laudos, os pacientes são residentes no 

Município de Mogi Guaçu e  2 pacientes  residentes em Aguaí. 

7  FONTES CONSULTADAS 

- AMATO, N. et al. Parasitologia: uma abordagem clínica 1 ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 
2008. 
- BARONE A. Técnicas De Diagnóstico Parasitológico.  Disponível em: 
<http://www.profbio.com.br/aulas/parasito2_pratica_01.pdf >. Acesso em: 20 mai. 
2015 
- BIOLCHINI, L.C. Adolescência e Saúde.  Disponível em: 
<http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=195>. Acesso em: 04 
abr. 2015. 
- CHEHTER L.; CABEÇA  M. Diagnostico das parasitoses intestinais. Revista Brasileira de 
Medicina, 1995. 
- DE CARLI, G. A. Parasitologia Clínica: seleção e técnicas de laboratório para o 
diagnóstico das parasitoses humanas, 2. ed. São Paulo, 2007.  
- FERREIRA H. et al Estudo epidemiológico localizado da freqüência e fatores de risco para 
enteroparasitoses e sua correlação com o estado nutricional de crianças em idade pré-
escolar parasitoses intestinais e desenvolvimento infantil.  Publ. UEPG Ci. Biol. Saúde, 
Ponta Grossa, v.12, n.4, p.33-40, 2006. 
- FERREIRA G. R et al  Alguns aspectos socioeconômicos relacionados a parasitoses 
intestinais e avaliação de uma intervenção  educativa em escolas de Estiva Gerbi /SP 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical v.38, n.5, p.402-405, 2005. 

- MACEDO. L.M.C Enteroparasitoses em pré-escolares de comunidades favelizadas da 

cidade do Rio de Janeiro, Brasil Cad. Saúde Pública, v.14, n.4, p.851-855, 1998. 

- MELO,  A. Nova Ciência Reconstitui História Do Parasitismo.  Disponível em: 
<http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/arqueologia-e-paleontologia/nova-ciencia-
reconstitui-historia-do-parasitismo/>. Acesso em: 22 mar. 2014 
-MONTEIRO, C. A. et al. Estudo das condições de saúde das crianças do Município de 
São Paulo (Brasil), 1984/1985. VII — Parasitoses intestinais. Revista Saúde pública 

S. Paulo, v.22, p.8-15,1988.  

- NEVES, D. P. Parasitologia Humana  11 ed. São Paulo:Atheneu, 2004. 

-REY L. Bases da Parasitologia Médica  3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 
2014. 
-TAVARES, A. Enteroparasitoses E Filariose Disponível em: 
<http://www.fmt.am.gov.br/manual/parasitose.htm>. Acesso em: 20 mai. 2015 
- TIAGO V. P. et al Prevalência  de parasitoses intestinais em pacientes da unidade 
mista de saúde em Tangará Mato Grosso, Brasil  Revista de Ciências Agro-
Ambientais, Alta Floresta, v.3, p.117-124, 2005. 

http://www.profbio.com.br/aulas/parasito2_pratica_01.pdf
http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=195
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/arqueologia-e-paleontologia/nova-ciencia-reconstitui-historia-do-parasitismo/
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/arqueologia-e-paleontologia/nova-ciencia-reconstitui-historia-do-parasitismo/
http://www.fmt.am.gov.br/manual/parasitose.htm

