
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA: 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

 
ENTEROPARASITOSES EM UM AGLOMERADO SUBURBANO DA CIDADE DE PONTA 

GROSSA, PARANÁ 

OLIVEIRA, Bruna Mariana Tartari de
1
 

KOTVISKI, Bianca Mayara
2
 

MATIAS, Gisele
3
 

KOVALICZN, Rosilda Aparecida
4
 

FADEL, Cristina Berger
5
 

 
RESUMO – Visando a promoção, a proteção e a recuperação da saúde das 32 famílias moradoras 
de uma área de invasão, a UEPG em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SETI) participa de um projeto do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF) na 
cidade de Ponta Grossa. Entre as ações previstas, inclui-se a realização de exames parasitológicos 
de fezes. Uma amostra fecal foi analisada em duplicata por dois observadores através de microscopia 
óptica, utilizando-se os métodos de Faust e cols. e de Hoffmann, Pons & Janer.  Em uma primeira 
etapa analisou-se as fezes de 64 (100%) moradores, onde: 27 (42,2%) apresentaram parasitos 
patogênicos, comensais e associações, e 37 (57,8%) foram negativos. Entre os casos positivos, 
incluindo associações: 05 (18,5%) Ascaris lumbricoides; 03 (11,1%) Ascaris lumbricoides + Trichuris 
trichiura; 02 (7,4%) Trichuris trichiura; 02 (7,4%) Giardia intestinalis; 02 (7,4%) Ascaris lumbricoides + 
Entamoeba coli; 01 (3,7%) Ascaris lumbricoides + Giardia intestinalis; 01 (3,7%) Entamoeba 
histolytica + Giardia intestinalis; 01 (3,7%) Trichuris trichiura + Entamoeba coli; 01 (3,7%) Giardia 
intestinalis + Entamoeba coli; e 09 (33,3%) somente comensais. Com o apoio das Unidades Básicas 
de Saúde os indivíduos parasitados foram encaminhados para tratamento. Dos participantes da 
primeira etapa, 44 (68,8%) aderiram à segunda etapa, e 33 (75%) deles apresentaram-se negativos. 
Foram 11 (25%) os casos positivos patogênicos, comensais e associações: 04 (36,4%) Giardia 
intestinalis; 04 (36,4%) apenas protozoários comensais; 02 (18,1%) Ascaris lumbricoides + Trichuris 
trichiura; e 01 (9,1%) Ascaris lumbricoides. Nessa segunda etapa os casos patogênicos também 
foram encaminhados para tratamento e continuarão sendo monitorados pela equipe em ações 
educativo-preventivas, uma vez que o esforço conjunto do grupo e parcerias reduziu a prevalência 
das enteroparasitoses, impactando de forma positiva a saúde da população referida. 
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