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RESUMO

A ocorrência e a frequência das doenças parasitárias são diretamente influenciadas pelas interações de parasitas, hospedeiros e ambiente. 
Estima-se que infecções intestinais causadas por helmintos e protozoários afetem cerca de 3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em 
aproximadamente 450 milhões ao redor do mundo, a maior parte destas em crianças. Hábitos incorretos de higiene, falhas no processo de 
educação, saneamento básico e a própria desinformação da população, contribuem para uma endemia de enteroparasitoses. Os protozoários de 
maior prevalência em seres humanos são a Giardia lamblia, Entamoeba coli, Endolimax nana, e os helmintos são a Hymenolepis nana e Ascaris 
lumbricoides. As enteparasitoses são graves problemas de saúde pública, em virtude da precariedade do saneamento básico e a falta de 
notificações, onde as crianças acabam sendo as mais acometidas pelos parasitas, pelo fato de seu sistema imunológico ainda estar em fase de 
desenvolvimento e terem poucas noções de hábitos de higiene. O objetivo desta pesquisa foi verificar a ocorrência de enteroparasitoses em 
crianças na única creche pública do município de Castanhal, estado do Pará. No primeiro momento foi realizada uma palestra educativa para os 
pais das crianças matriculadas na instituição, seguida de uma dinâmica com as próprias crianças, que ressaltava a importância de bons hábitos de 
higiene, os quais são fundamentais para a prevenção de enteroparasitoses. Após a etapa de educação sanitária, foram entregue aos pais 
recipientes para a coleta de amostras de fezes das crianças, para serem analisadas em laboratório seguindo o método de Hoffman. Das 113 
amostras de fezes analisadas, 63,71% (72/ 113) foram positivas para algum tipo de parasita. Dentre os parasitas patogênicos, a Giardia lamblia 
(29,17%) foi o protozoário encontrado com maior frequência nos resultados, seguida do helminto Ascaris lumbricoides (11,11%). Os demais 
parasitas encontrados foram Endolimax nana (44,44%) e Entamoeba coli (15,28%), que apesar de não serem patogênicos, podem sugerir 
contaminação fecal. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que há ocorrência de enteroparasitas nas crianças que frequentam a 
creche pública onde a pesquisa ocorreu, sendo G. lamblia e A. lumbricoides os parasitos patogênicos encontrados, o que ressalta a importância da 
realização de atividades de educação sanitária como medida para a prevenção de parasitoses intestinais em crianças.
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