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Avaliação do impacto de uma intervenção educativa na ocorrência de 

enteroparasitoses em escolares no município de Jundiaí, SP.

Evaluation of the impact of an educational intervention on the occurrence of intestinal

 parasites in a Jundiaí school– SP.

Palavras-chave: parasitos, helmintos, criança, prevalência, educação.
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RESUMO
Considerando-se os altos índices de prevalência de 

enteroparasitoses em crianças, principalmente em 
áreas subdesenvolvidas, entre a população de níveis 
socioeconômicos mais baixos, com falta de 
saneamento básico e medidas de higiene pessoais 
precárias, o presente trabalho teve como objetivo 
estabelecer a ocorrência de parasitas e comensais 
intestinais em crianças de uma escola no município de 
Jundiaí-SP - Brasil, além de avaliar a influência de 
uma ação educativa sobre a ocorrência de 
enteroparasitoses. Foram realizadas atividades 
educativas teóricas e práticas com o objetivo de 
orientar os alunos, pais ou responsáveis acerca das 
parasitoses intestinais mais frequentes nesta 
população e dos métodos de prevenção dessas 
doenças. A pesquisa desenvolvida utilizou o método 
coproparasitológico de investigação. As amostras 
foram examinadas de acordo com a técnica de 
Hoffman, Pons e Janner. A taxa de adesão ao projeto foi 
de 42,4%, sendo analisadas amostras fecais de 59 
crianças com uma taxa de prevalência geral de 

infecção de parasitos e/ou comensais de 30%. Das 
amostras positivas, os parasitos mais prevalentes 
foram: Entamoeba coli (62,5%), Giardia lamblia 
(33,3%), Ascaris lumbricoides (4,1%) e Endolimax 
nana (20,8%).Para avaliar a eficácia da intervenção 
educativa realizada com o grupo controle, foram 
comparados os índices de reinfecção dos grupos caso e 
controle após o tratamento, que foram respectivamente 
16,1% e 14,28%. Esse resultado demonstra que a 
realização das medidas educativas não influenciou de 
forma positiva o índice de reinfecção. Conclui-se que 
atividades educativas são válidas, mas precisam ser 
integradas a um processo contínuo de educação e 
controle das enteroparasitoses, além de englobar a 
família e toda a comunidade para que exerçam uma 
influência positiva sobre a saúde da população. 

ABSTRACT
Considering the high prevalence of intestinal 

parasites in children, especially in underdeveloped 
areas, among the lower socio-economic levels with 
lack of sanitation and poor personal hygiene measures, 
this study aimed to establish the occurrence of 
intestinal parasites and commensals in children at a 
school in the city of Jundiaí-SP - Brazil, in addition to 
assessing the influence of an educational activity on the 
occurrence of intestinal parasites. Theoretical and 
practical educational activities were performed with 
the objective of teaching students, parents or guardians 
about the most common intestinal parasites in children 
and methods of prevention of these diseases. The 
investigation method was the stool sample exam. The 
samples were examined according to the technique of 
Hoffman, Pons and Janner. The rate of adherence to the 
project was 42.4% and stool samples from 59 children 
were analyzed with an overall prevalence rate of 
infection of parasites and/or commensals of 30%. The 
intestinal parasites and commensals that were most 
commonly found were: Entamoeba coli (62,5%), 
Giardia lamblia (33,3%), Ascaris lumbricoides (4,1%) 
e Endolimax nana (20,8%). To evaluate the 
effectiveness of educational intervention performed 
with the control group, the rates of reinfection of the 
case and control groups after treatment were 
compared, which were respectively 16.1% and 14.28%. 
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This result shows that the implementation of 
educational measures did not influence in a positive 
manner the rate of reinfection. It can be concluded that 
educational activities are valid, but must be integrated 
to a continuous process of education and control of 
enteroparasitosis, and must include the family and the 
entire community to exert a positive influence on public 
health.

INTRODUÇÃO
Os parasitas são conhecidos da humanidade desde 

a Antiguidade. O papiro Ebers, datado de 1500-1600 
a.C. no Egito, descreve a doença causada pelos 
ancilostomídeos. Moisés, que recebeu instrução 
médica dos sacerdotes egípcios, ditou leis sanitárias 
para proteção contra as pragas transmitidas por 
insetos e contra a carne de animal infectado. 
Aristóteles escreveu sobre o verme hoje conhecido 
como Ascaris lumbricóides. Devido ao seu pequeno 
tamanho, os protozoários não foram detectados até que 
Leewenhock inventou suas lentes de ampliação, no 
século XVII, permitindo que ele observasse a presença 

(1)
de trofozoíto de Giardia lamblia em fezes diarréicas .

Entre as parasitoses humanas, as infecções 
parasitárias intestinais, apesar das melhorias 
realizadas em relação ao diagnóstico e tratamento, 
continuam endêmicas e devem merecer atenção da 

(2)saúde pública . Neste contexto, as parasitoses 
intestinais são responsáveis por altos índices de 
morbidade, principalmente nos países em 
desenvolvimento, onde o crescimento populacional 
não é acompanhado da melhoria das condições de vida 

(1)da população . A prevalência geralmente é alta e seu 
efeito é deletério, principalmente no estado nutricional 

(2)de indivíduos infectados .
As parasitoses são observadas com maior 

frequência nas classes salariais mais baixas e com 
menor grau de escolaridade, decrescendo 
gradativamente nas classes mais privilegiadas 
economicamente e com melhores níveis de instrução 

(2-5)
educacional . 

Apesar da alta frequência de parasitoses e da 
morbidade causada à população em geral, e mais 
especificamente à população pediátrica, ressalta-se a 
escassez de estudos acerca do problema, visando a um 
melhor dimensionamento e elaboração de medidas de 

(6)combate por parte das autoridades sanitárias .
A ocorrência de parasitoses na idade infantil, 

especialmente na idade escolar, consiste em um fator 
agravante da subnutrição, podendo levar à morbidade 
nutricional. Isto reflete diretamente no rendimento 
escolar, promovendo a incapacitação física e 

(7)intelectual dos indivíduos parasitados .
As práticas educacionais, quando bem aplicadas, 

levam as pessoas a adquirirem os conhecimentos para 
prevenção de parasitoses, alcançando objetivos 
propostos e evidenciando o valor da orientação 
pedagógica para a conscientização da população. 
Porém, embora haja vasta literatura sobre a 

importância das enteroparasitoses para a Saúde 
Pública, especialmente em relação a escolares, pouca 
atenção tem sido dada ao assunto nos programas de 

(8,9)
formação de educadores .

OBJETIVOS

Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é avaliar a ocorrência de 

enteroparasitoses em crianças de uma escola no 
município de Jundiaí-SP e realizar atividades 
educativas teóricas e práticas, orientando os alunos, 
pais ou responsáveis acerca das parasitoses intestinais 
mais frequentes nesta população e dos métodos de 
prevenção dessas doenças.

Objetivos específicos
1. Avaliar o impacto de uma ação educativa sobre a 

ocorrência de enteroparasitoses em escolares do 
ensino fundamental;

2. Realizar levantamento coproparasitológico dos 
escolares;

3. Encaminhar as crianças com exame 
coproparasitológico positivo para o tratamento;

4. Realizar atividades educativas teóricas e 
práticas, orientando os escolares, pais ou responsáveis 
acerca das parasitoses intestinais mais frequentes;

5. Criar uma ferramenta para o fornecimento de 
informações epidemiológicas locais, distribuídas 
territorialmente, que poderão servir como guia que 
possibilite corrigir deficiências ou desenvolver 
programas de prevenção específica na comunidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
Para a realização do projeto foi escolhida a 

comunidade do Jardim Santa Gertrudes em função de 
suas características geográficas e sociais, em especial 
seu relativo isolamento geográfico.

População estudada
A escola escolhida para a execução do trabalho foi 

a Escola Municipal de Educação Básica Prof. Carlos 
Foot Guimarães situada na rua Ângelo Bardi, n°335, 
Bairro Santa Gertrudes, Jundiaí-SP, pois é a única do 
bairro que recebe crianças da 1ª à 4ª série do ensino 
fundamental.

Devido ao período de execução do projeto 
(agosto/2008 a agosto/2009), tornou-se inviável 
realizar o trabalho com crianças da 4ª série do ensino 
fundamental, pois estas, ao término do ano letivo, são 
transferidas para diversas escolas do bairro que 
possuem classes da 5ª série do ensino fundamental. 
Sendo assim, foram sorteadas quatro classes da 3ª 
série, totalizando 139 crianças, pois estas, no ano de 
2009, frequentarão a 4ª série da mesma escola. Duas 
classes foram consideradas grupo “caso” e outras 
duas foram consideradas grupo “controle”. Todo o 
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estudo foi realizado de acordo com as normas do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí (FMJ).

Desenvolvimento
Para todas as crianças que participaram do projeto 

foi preenchida uma ficha cadastral com questões 
re f e re n t e s  a o s  d a d o s  p e s s o a i s ,  c a r á t e r  
socioeconômico, familiar, médico e sanitário das 
famílias. Foi encaminhado previamente para os pais 
ou responsáveis um termo de livre consentimento 
informado.

Os estudantes foram divididos em dois grupos (caso 
e  c o n t ro l e ) ,  s e n d o  re a l i z a d o s  e x a m e s  
coproparasitológicos em todas as crianças de ambos 
os grupos. Para isso, foram distribuídos frascos 
coletores com espátula, previamente identificados, 
juntamente com um manual sobre normas e 
procedimentos para a colheita de fezes.

Com o grupo caso foram realizadas atividades 
educativas sobre enteroparasitoses, enquanto que o 
segundo grupo funcionou como grupo controle. Ao fim 
da realização das atividades educativas, as crianças 
que apresentaram exame coproparasitológico positivo 
foram encaminhadas para tratamento. 

Após três meses foi feita nova coleta e análise 
coproparasitológica, a fim de comparar o índice de 
reinfecção dos dois grupos, sendo que, após as 
análises, os componentes desse grupo e seus pais 
foram convidados para participarem das mesmas 
atividades de educação em saúde.

Exame coproparasitológico
Para a coleta das amostra de fezes foram 

distribuídos frascos coletores com espátula, 
previamente identificados, juntamente com um manual 
sobre normas e procedimentos para a colheita de fezes. 
Foi decidido não adicionar aos frascos solução 
conservante, a fim de evitar eventuais acidentes.

As amostras foram preparadas no mesmo dia da 
coleta no Laboratório de Parasitologia da FMJ, 

(10)seguindo a técnica de Hoffman, Pons e Janner , que 
permite o encontro de ovos e larvas de helmintos e de 
cistos de protozoários. Foram preparadas três lâminas 
por amostra fecal individual e analisadas ao 
microscópio óptico.

Atividades educativas
As atividades educativas consistiram de duas 

etapas:

1. Palestra para as crianças
Foi ministrada uma palestra para as crianças na 

biblioteca da escola, sobre as seguintes parasitoses: 
ascaridíase, giardíase, amebíase, tricuríase e 
ancilostomíase, sendo abordados os seguintes 
aspectos: morfologia, ciclo evolutivo, modos de 
transmissão e profilaxia. Para essa atividade, 
utilizamos o material didático confeccionado pelos 
monitores da disciplina na realização de palestras 

sobre os mesmos temas em creches de Jundiaí e 
ilustrações com as amostras macroscópicas de 
enteroparasitas da Disciplina de Parasitologia da 
FMJ.

 2. Atividade prática 
Essa atividade foi realizada no pátio da escola, que 

dispunha de toda estrutura necessária (mesas, 
cadeiras, quadro negro, pias com torneiras, recipientes 
de sabonete líquido, papel toalha) e consistiu na 
lavagem de verduras e lavagem de mãos.

A dinâmica de lavagem de verduras consistiu em 
demonstração da lavagem pelas crianças seguida de 
uma demonstração do procedimento indicado como 
correto, seguindo o seguinte protocolo: 1. Escolher 
folha por folha, retirando as estragadas; 2. Lavar as 
folhas em água corrente,uma por vez; 3. Colocar de 
molho em solução contendo um litro de água e uma 
colher de água sanitária, por no mínimo 15 minutos; 4. 

(11)Enxaguar em água potável . A verdura escolhida foi a 
couve, por ser mais resistente à lavagem e de fácil 
marcação com um marcador invisível (tinta invisível 
fluorescente Meyerman), que foi usado de maneira 
ilustrativa sendo comparado com a sujidade das 
verduras, que também é invisível a olho nu. Essa 
comparação foi feita expondo-se as verduras pintadas 
à lâmpada de luz negra, que evidencia o contraste da 

(1)tinta fluorescente invisível à luz natural . 
A dinâmica de lavagem de mãos foi realizada da 

seguinte maneira: 1. Dois alunos receberam aplicação 
de tinta hidrossolúvel guache preta nas mãos; 2. Em 
seguida foram colocados frente a uma torneira com 
água corrente e sabão para lavarem as mãos.

Após esta etapa, os pesquisadores também 
receberam aplicação de tinta hidrossolúvel guache em 
suas mãos e fizeram uma demonstração de como lavar 
as mãos corretamente, seguindo os seguintes passos: 1. 
Dar preferência por sabonete líquido ou, usando 
sabonete comum, enxaguá-lo antes e após o uso; 2. 
E n s a b o a r  a s  m ã o s  e  f r i c c i o n á - l a s  p o r  
aproximadamente 15 segundos, em todas as suas faces, 
espaços entre os dedos, articulações, unhas e 
extremidades dos dedos; 3. Enxaguar as mãos, 
retirando totalmente os resíduos de sabão; 4. Se 
possível, enxugá-las com papel toalha descartável; 5. 
Fechar a torneira utilizando o papel toalha ou uma 
toalha.

RESULTADOS 

Das 139 crianças convidadas para participarem do 
projeto, a taxa de adesão foi de 42,4% (59 crianças), 
totalizando 31 alunos do grupo caso e 28 alunos do 
grupo controle.

A prevalência geral de infecção tanto de parasitos 
como comensais foi de 30%.

A taxa de prevalência para parasitos e comensais 
intestinais nas 1ª e 2ª coleta foi de 21,43% e 15,2% 
respectivamente (Figura 1), sendo que na primeira 
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Espécies de parasitas e
com ensais

1ª coleta 2ª coleta

Entamoeba coli

Giardia lamblia

Endolimax nana

Ascaris Lumbricoides

Nº

9

5

5

1

%

60%

33,3%

33,3%

6,6%

Nº

6

3

0

0

%

66,6%

33,3%

0%

0%

coleta a maioria dos escolares (80%) estava infectada 
por apenas uma espécie (monoassociação) de parasita 
ou comensal (Figura 2) e na segunda todas as crianças 
(100%) apresentaram monoassociação. 

Nos indivíduos infectados por duas espécies (7%) 
( a s s o c i a ç õ e s  e n t r e  p a r a s i t o / p a r a s i t o ,  
parasito/comensal, ou comensal/comensal) a 
associação foi de Giardia lamblia com Endolimax 
nana. Nos indivíduos que apresentaram associação de 
três espécies (13%), a associação foi de Giardia 
lamblia com Endolimax nana e Entamoeba coli 
(Figura 2).

O agente mais prevalente tanto na primeira quanto 
na segunda coleta foi o comensal Entamoeba coli, 
sendo a prevalência nas duas coletas de 60% e 66,6% 
respectivamente (Tabela 1).

Das amostras de fezes da primeira coleta que 
apresentaram resultado positivo ao exame, nove 
continham o agente Entamoeba coli, cinco Giardia 
lamblia, cinco Endolimax nana e uma Ascaris 
lumbricoides. Já na segunda coleta de fezes, realizada 
após a intervenção educativa, foram encontradas seis 
amostras infectadas por Entamoeba coli e três por 
Giardia lamblia (Tabela 1).

Ao final, analisando juntamente a primeira e 
segunda coleta, os parasitas encontrados em ordem 
decrescente de prevalência foram Entamoeba coli 
(62,5%), Giardia lamblia (33,3%), Ascaris 
lumbricoides (4,1%) e Endolimax nana (20,8%) 
(Figura 3).

Para avaliar a eficácia da intervenção educativa 
realizada com o grupo controle foram comparados os 
índices de reinfecção dos dois grupos, que foram de 
16,1% no grupo caso e 14,28% no grupo controle.

A idade média da população estudada foi de 9 anos 
de idade. Outras variáveis analisadas estão 
disponíveis na (Tabela 2.)

Dentre as crianças que obtiveram resultado de 
exame coproparasitológico positivo, 88,8% referiu ter 
água tratada, 66,6% relatou ter rede de esgoto e 94,4% 
afirmou ter acesso à coleta pública de lixo, sendo que 
todos os indivíduos que apresentaram exame positivo 
tanto na primeira quanto na segunda coleta (re-
infecção), tinham acesso à saneamento básico.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A prevalência geral de infecção, incluindo 

parasitas e comensais intestinais foi de 30%. No 
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FIGURA 1: Prevalência de infecção por parasitas e comensais intestinais 
encontrados na 1ª e 2ª coletas. Escola Municipal de Educação Básica Prof. 
Carlos Foot Guimarães, Bairro Santa Gertrudes, Jundiaí-SP, 2009.

FIGURA 2: Associações entre parasitos e comensais intestinais observados 
nas amostras de fezes de estudantes que apresentaram exame 
coproparasitológico positivo na primeira coleta. Escola Municipal de Educação 
Básica Prof. Carlos Foot Guimarães, Bairro Santa Gertrudes, Jundiaí-SP, 2009.

FIGURA 3: Proporção de parasitos e comensais em duas coletas de fezes, 
em alunos da Escola Municipal de Educação Básica Prof. Carlos Foot 
Guimarães, Santa Gertrudes, Jundiaí-SP, 2009.

TABELA 1: Distribuição dos parasitos e comensais intestinais segundo o agente infeccioso, observados em exames coproparasitológicos positivos 
da primeira e segunda coleta. Escola Municipal de Educação Básica Prof. Carlos Foot Guimarães, Bairro Santa Gertrudes, Jundiaí-SP, 2009.

1ª coleta 2ª coleta

monoassociação

triassociação

Ascaris lumbricoidesGiardia lamblia

Endolinax nana
Entamoeba coli
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método coproparasitológico de diagnóstico utilizado 
no trabalho, a recomendação ideal consiste na colheita 
de três amostras fecais do mesmo indivíduo, em dias 
alternados, de modo a garantir a observação e o 
diagnóstico das formas parasitárias. Por razões 
metodológicas, esse objetivo não foi proposto, sendo 
esta lacuna preenchida pela execução e leitura de três 
lâminas por amostra fecal individual. 

A prevalência de enteroparasitoses encontrada em 
nosso trabalho foi semelhante à de outros estudos 

(12)realizados no país. No estudo de Roque et al.  
realizado em Porto Alegre a taxa de positividade 
encontrada foi de 36% (n=191). Outro trabalho 
realizado no Rio Grande do Sul, em Pelotas, obteve 
37,5% de amostras positivas (n=112). No trabalho de 

13 Marinho et al. realizado no estado do Rio de Janeiro a 
(14)prevalência foi de 33,88% (n= 1092). Villela et al.  

obtiveram 39,8% de positividade (n= 1.661).  
Valores maiores e menores de índice de positividade 

também foram encontrados. Estudo realizado em 
Paracatu-MG demonstrou taxa geral de prevalência 

(7)de 62% (n=209) . Em outro realizado em Estiva 
Gerbi-SP a taxa de positividade foi de 11,5% 

(8)(n=930) . Castro et al. realizaram um trabalho em 
Cachoeiro do Itapemirim e foi encontrado 19,71% de 

(15)
positividade (n= 421) .

Esses dados evidenciam que a falta de saneamento 
básico, deficiência de medidas de higiene pessoal e 
alimentar são problemas encontrados em diferentes 
regiões do país, variando conforme o local estudado. 
Em nosso trabalho a prevalência de protozoários, 
parasitas ou comensais, foi maior que a de helmintos, 

(7)
resultado semelhante ao encontrado por Macedo , 

(16) (15) (8)Nunes et al. , Castro et al.  e Ferreira et al. . Nos 
(12) (17)trabalhos de Roque et al.  e Redante et al.  a 

prevalência foi de helmintos.
O comensal mais prevalente foi a Entamoeba coli, 

(7)
resultado semelhante ao estudo de Macedo  realizado 

(8)
em Paracatu-MG e Ferreira  realizado em Estiva 
Gerbi-SP. Apesar de ser um organismo não-
patogênico, existe uma importância epidemiológica 
quando exames coproparasitológicos são positivos 
para esse parasita, pois seus trofozoítas e cistos 
eliminados nas fezes e, portanto, o modo de 
transmissão é o mesmo de muitos outros parasitas 
patogênicos como Entamoeba histolytica e Giardia 
lamblia.  

Analisando os dados epidemiológicos sobre 
saneamento básico, obtidos através do questionário 
entregue para todos os participantes, observamos que 
grande parte da população estudada tem acesso à 
água tratada (88,13%), rede de esgoto (83,05%) e 
coleta pública de lixo (93,22%). 

A análise epidemiológica da prevalência de 
parasitos intestinais tem uma importante relação com 
o grau de insalubridade do meio e saneamento básico, 
bem como aos hábitos de higiene da população. Os 
resultados obtidos em nosso estudo demonstram que o 
fato de grande parte da população estudada ter acesso 
a saneamento básico não foi suficiente para evitar a 
infecção por enteroparasitas.

Portanto deve-se ressaltar a importância de ações 
educativas que ensinem a população a tomar medidas 
em relação à água a ser ingerida e utilizada no preparo 
dos alimentos, além da implementação de saneamento 
básico.

Para avaliar a eficácia da intervenção educativa 
realizada com o grupo controle foram comparados os 
índices de reinfecção dos dois grupos, que foi de 5 
crianças no grupo caso (16,1%)  e 4 crianças no grupo 
controle (14,28%). Esse resultado demonstra que a 
realização das medidas educativas não influenciou de 
forma positiva o índice de reinfecção. Foi marcada 
uma reunião para a realização da palestra para os 
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Variável Alunos %

Diarréia frequente

Tratamento prévio para veminoses

Animais domésticos

Lavagem de mãos antes das refeições

Ingestão de verduras

Água tratada

Rede de esgoto

Coleta pública de lixo

Rua asfaltadas

Atividades lúcidas em areia ou terra em
parques, na rua ou na escola

Lavagem adequada das verduras
(molho em água sanitária/vinagre)

2

48

26

50

38

47

52

49

55

52

32

3,38

81,35

44,06

84,74

64,40

79,66

88,13

83,05

93,22

88,13

54,23

TABELA 2: Outras variáveis encontradas entre os alunos da Escola Municipal de Educação Básica Prof. Carlos Foot Guimarães, Santa Gertrudes, Jundiaí-SP, 2009.
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pais/responsáveis, que foram avisados por meio de 
bilhete entregue aos alunos no dia anterior à 
real ização da at iv idade,  porém,  nenhum 
pai/responsável compareceu à reunião. Acreditamos, 
então, que tal resultado se deu pela não participação 
dos pais nas atividades educativas, pois estes, além de 
serem responsáveis pela preparação dos alimentos em 
casa, também são figuras importantes no incentivo da 
higiene pessoal dos filhos.

Conclui-se que atividades educativas são válidas, 
mas precisam ser integradas a um processo contínuo 
de educação e controle das enteroparasitoses, além de 
englobar a família e toda a comunidade para que 
exerçam uma influência positiva sobre a saúde da 
população. Quando bem aplicadas, as ações 
educativas levam as pessoas a adquirirem os 
conhecimentos para a prevenção de doença. 
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