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RESUMO

As infecções por parasitas intestinais ainda constituem um grave problema de saúde pública principalmente em países subdesenvolvidos, 
atingindo índices de até 90%. A disseminação e a intensidade das enteroparasitoses estão profundamente associadas às condições precárias de 
saneamento básico, baixo nível socioeconômico e cultural, carência de orientação sanitária, baixo nível de higiene, idade, entre outros fatores.  A 
maior prevalência é observada em regiões periféricas, refletindo uma diferença na educação, cultura, hábitos alimentares e de higiene, que 
tornam os residentes destas áreas mais suscetíveis às infecções. O objetivo do presente trabalho foi analisar a prevalência de enteroparasitoses 
em estudantes de 15 a 17 anos de uma escola pública no município de São Luís- MA. Foi realizado um estudo transversal descritivo e analítico, no 
qual participaram 43 discentes de uma escola pública no município de São Luís, Maranhão, Brasil, no período de agosto a novembro de 2014. 
Cada participante recebeu um kit contendo um frasco para a coleta de fezes e as amostras foram analisadas pelos seguintes métodos: de 
Tamisação, Hoffmann, Faust e Direto a Fresco (em casos de amostras disentéricas/ diarréicas). O material foi avaliado de acordo com suas 
características morfológicas, sendo realizada análise microscópica do sedimento com lugol entre lâmina e lamínula. Além disso, os alunos 
responderam um questionário acerca das condições socioeconômicas e hábitos de higiene. Os resultados revelaram uma prevalência de 37,20% 
de indivíduos parasitados com os seguintes parasitas: Endolimax nana (45,55%), Entamoeba coli (27,27%), Giardia lamblia (18,18%) e Ascaris 
lumbricoides (9,09%). O biparasitismo foi evidenciado em 37,5% das amostras, sendo 25% atribuídos a Entamoeba coli/Endolimax nana. Sobre as 
condições socioeconômicas verificou-se que o grupo de estudantes que apresentou a amostra fecal positiva para os parasitas, é composto, em 
sua maioria, por adolescentes na faixa etária de 16 anos, 43,75%, predominantemente do sexo feminino 68,75%, com renda familiar de até 01 
salário mínimo. 62,5%, utilizando-se da rede de esgoto como instalação sanitária 50% e com consumo de água proveniente da rede pública 
81,25%.  Diferentemente, os estudantes que não apresentaram amostras fecais positivas para os parasitas, predominaram as faixas etárias 15 e 
17 anos, ambas com 29,63%, majoritariamente do sexo feminino 59,26%, com renda familiar de até 01 salário mínimo 66,67%, usando-se de 
fossas sépticas como instalação sanitária 55,56% e consumindo água procedente da rede pública 77,78%. No quesito higiene pessoal, constatou-
se que de modo geral 80% dos estudantes relataram lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. A partir dos dados levantados, 
concluiu-se que os resultados obtidos refletem a carência de saneamento básico na região de residência dos estudantes avaliados, além de baixo 
nível socioeconômico, o que favorece a disseminação de infecções parasitárias.
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