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1 RESUMO
As parasitoses intestinais constituem sério problema de saúde pública no Brasil, por
sofrerem variações de acordo com as condições de saneamento, nível
socioeconômico, sexo, grau de escolaridade, faixa etária, hábitos de higiene e os
métodos realizados para o diagnóstico final. Devido à ausência de imunidade
humana as reinfecções, o parasitismo intestinal torna-se mais frequente e relevante,
inclusive pela possibilidade de redução da absorção intestinal, podendo influenciar
no crescimento e desenvolvimento resultando em altos índices de morbidade. O
objetivo do trabalho foi verificar a frequência de positividade de parasitoses
intestinais em pacientes oriundos de um laboratório de análises clínicas público e um
privado. Os dados foram analisados por meio de prontuários de pacientes que
realizaramexames parasitológicos em umlaboratório público e um privado no período
de janeiro a dezembro de 2017. Dos prontuários foram anotadas a faixa etária e
sexo

dos

pacientes,

a

ocorrência

de

monoparasitismo,

biparasitismo

e

poliparasitismo e associou-se a frequência de positividade com as condições de
saneamento do bairro de moradia.De acordo com os resultados preliminares, foram
analisados um total de 9505 prontuários, sendo 6705 (70%) da rede pública e 2.800
da rede privada. Com um total geral de 195 (2,1%)pacientes positivos. No período
analisado o parasito mais encontrado foi Giardia lamblia nos dois laboratórios
pesquisados.
2 INTRODUÇÃO
As parasitoses intestinais do ponto de vista ecológico são consideradas
doenças ambientais. As fases de transmissão da doença (ovos, cistos, larvas e
oocisto) podem ser encontradas no solo contaminado, água, e até mesmo nos
alimentos(REUTER, 2015). Apesar de ser amplamente entendido e reconhecido o
papel dos determinantes ambientais de transmissão dos parasitos intestinais, fatores
como abastecimento de água potável bem estruturado e adequado, redes para
tratamento de esgoto, são tópicos que podem ser descritos como bases mínimas de
saneamento básico (SOUZA et al., 2007).
Os principais sintomas são diarréia crônica, cólicas, febre, mas dependendo do
agente etiológico, pode ocorrerum quadro clinico de anemia, perda de apetite, dor
abdominal, má absorção intestinal de nutrientes, desnutrição entre outros
(BUSCHINI et al., 2007).

O exame parasitológico é de grande importância clínica, etem como objetivo
diagnosticar parasitos intestinais por meioda pesquisa das diferentes formas
evolutivas que são eliminadas nas fezes, elucidando definitivamente a suspeita
clínica(NEVES, 2005).
As opções terapêuticas são variadas e dependem da causa da infecção.De
modo geral, são medicamentos com elevada eficácia e comodidade de
administração(REUTER, 2015).
A diminuição da presença dessas parasitoses ou mesmo sua erradicação
requer melhorias das condições socioeconômicas, no saneamento básico e na
educação sanitária, além de certas mudanças nos hábitos culturais, como medidas
de estabelecimento de práticas de higiene pessoal de forma a reduzir a infecção
(SANTOS, 2017).
3 OBJETIVOS
Comparar a freqüência de positividade de parasitoses intestinais de pacientes
oriundos de um laboratório de análises clínicas público eum privado.
Objetivos específicos:
 Classificar a faixa etária e sexo dos pacientes;
 Verificar a ocorrência do monoparasitismo, biparasitismoepoliparasitismo;
 Associar a positividadecom condições de saneamento do bairro de moradia.
4 METODOLOGIA
O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do CAAE
88892218.6.0000.5679
Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal retrospectiva realizada no
Município Mogi Guaçu/SP, em um laboratório de análises clínicas público e um
privado.
5 DESENVOLVIMENTO
Foram analisados prontuários depacientes que realizaram o exame para o
resultado de parasitos intestinais.
Os dados avaliados:Frequência de positividade de parasitoses intestinais;Faixa
etária;sexo dos pacientes; ocorrência de monoparasitismo, biparasitismo e

poliparasitismo; Associar a positividade com as condições de saneamento do bairro
de moradia.
6 RESULTADOS PRELIMINARES
De acordo com os resultados preliminares, foi analisado um total de 9505
prontuários, sendo6705 (70%) da rede pública e2.800 da rede privada(Figura1).
Com um total geral de 195 (2,1%)pacientes positivos.
Na rede pública,ocorreu maior positividade de pacientesdo sexo masculino,
67 (53,6 %), e na rede privada o feminino em 39 (56%).
A faixa etária mais frequente de positivos na rede privada e pública,foi entre 1
a 5 anos, respectivamente com 44 (35,2%) pacientese 57,1% (40).
No período analisado o parasito mais encontrado foi Giardia lamblia, nos dois
laboratórios pesquisados. Não foi observado biparasitismo e poliparasitismo nos
prontuários analisados.
Na associação de pacientes positivos com o bairro de moradia, observou-se a
frequência de 15 (12%) pacientes, oriundos da Chácara Alvorada (zona rural).
Figura 1 –Frequência de exames parasitológicos realizados na rede pública e privada
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