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RESUMO – As enteroparasitoses requerem constante monitoramento de sua prevalência por serem 
responsáveis por diversos efeitos deletérios à saúde dos indivíduos. Associam-se a quadros de 
diarreia crônica e desnutrição, comprometendo a qualidade de vida da população. A prevalência é 
alta em locais nos quais as condições de vida e de saneamento são insatisfatórias ou inexistentes e a 
população mais atingida são as crianças. O projeto de extensão: “Enteroparasitoses em Crianças na 
Região de Ponta Grossa – PR” ocorre há anos com o intuito de verificar a frequência de infecções 
parasitárias intestinais em escolares da cidade de Ponta Grossa, PR, além de promover o 
aprendizado aos acadêmicos do curso de Farmácia, e orientar os escolares e seus responsáveis na 
profilaxia das parasitoses. Face ao exposto, o objetivo deste estudo foi o de comparar a frequência de 
enteroparasitoses em crianças da região de Ponta Grossa no período entre 2008 e 2012. As análises 
parasitológicas foram realizadas pelas metodologias de Hoffman, Pons e Janer e de Faust e cols. 
Foram realizados 1531 exames dos quais 29,52% apresentavam-se positivos para presença de 
enteroparasitos. A positividade em 2008 foi de 30.48%, subiu para 42.64% em 2009 e a partir de 
2010 apresentou uma redução e chegou a 16,45% em 2012. Os protozoários mais encontrados 
nestes cinco anos foram Entamoeba coli e Giardia lamblia e o helminto foi o Ascaris lumbricoides. Os 
enteroparasitos não patogênicos, apesar de não causarem dano à saúde do ser humano são 
importantes indicadores de contaminação fecal do ambiente no qual os escolares estão inseridos. 
Mesmo com a redução na positividade de enteroparasitas ocorrida desde 2010, salienta-se a 
necessidade de acompanhamento das condições de saúde dos escolares e implementação de 
medidas que visem orientar e conscientizar a população sobre a transmissão das parasitoses. A 
educação é comprovadamente uma medida profilática efetiva para a redução da prevalência das 
doenças parasitárias intestinais. 
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