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Introdução 

As enteroparasitoses constituem um grave problema de saúde pública no Brasil, e nos 

demais países em desenvolvimento (Basso et al, 2008). Na população idosa atualmente são 

raros os estudos publicados sobre infecções por parasitos intestinais.  

Os idosos geralmente desenvolvem tarefas domésticas, como cultivo de hortas 

caseiras, limpeza do quintal, entre outras, as quais podem favorecer a contaminação (Hurtado-

Guerrero, 2005). Os helmintos mais prevalentes na população de baixo nível sócio-econômico 

são Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura e entre os protozoários, a Entamoeba 

histolytica e Giardia lamblia (De Carli, 1992).  

O aumento da contagem de eosinófilos, que ocorre em portadores de parasitos 

intestinais, é um fato bastante conhecido, como também o comprometimento do estado 

nutricional dos idosos e da sua saúde como um todo. Embora a atenção ao idoso seja uma 

prioridade emergente no Brasil, pouca ênfase tem sido dada para os problemas associados às 

infecções pelos enteroparasitos. 

Por não existirem pesquisas relacionadas às infecções causadas por parasitos em 

idosos no Estado do Rio Grande do Sul, este trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência 

das infecções enteroparasitárias e suas conseqüências na saúde dos idosos de Porto Alegre. 

 

Metodologia 

Este estudo está sendo realizado no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em idosos 

(acima de 60 anos), que tenham interesse em participar da pesquisa e pertençam à 

microrregião da Estratégia de Saúde da Família (ESFs).  
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Os idosos foram entrevistados em suas residências pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) que receberam previamente treinamento para a coleta dos dados pela equipe do 

projeto. O instrumento a ser aplicado pelos ACS é um questionário contendo informações 

sobre dados demográficos, condições e hábitos de vida dos idosos. Em seguida, os idosos 

foram orientados quanto a colheita dos materiais biológicos (sangue e fezes).  

A coleta de sangue e a entrega do material fecal foram realizadas na sede do ESF onde 

o idoso estiver cadastrado. Os idosos ou o cuidador receberam as instruções impressas para 

facilitar a coleta dos espécimes fecais e um pote plástico com tampa de rosca para 

armazenamento do material fecal. 

As amostras de sangue foram encaminhadas para o Laboratório de Patologia Clínica 

do Hospital São Lucas da PUCRS, para análise do hemograma, realizado através da 

metodologia de citometria de fluxo fluorescente, no equipamento de automação Sysmex XT 

2000. 

As amostras de fezes foram transportadas até o Laboratório de Bioquímica e Genética 

Molecular e Parasitologia do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS e examinadas 

macroscopicamente para determinar a consistência, a presença ou a ausência de sangue, de 

muco, de proglotes e de vermes adultos ou outras condições anormais. As mesmas foram 

analisadas microscopicamente através do método de sedimentação espontânea (Hoffman, 

Pons e Janer) e isolamento de larvas de nematóides pelo método de (Baermann-Moraes). 

 

Resultados 

O estudo será realizado em uma população de 1050 idosos do município de Porto 

Alegre, atendidos pela Estratégia Saúde da Família, divididos entre 30 postos de saúde. Foram 

realizadas coletas completas (questionários, coleta de sangue e fezes) em 153 idosos de um 

total de 7 postos de saúde (ESF Modelo, ESF Rincão, ESF Orfanotrófio, ESF Cruzeiro do 

Sul, ESF Nossa Senhora do Belém, ESF Osmar de Freitas, ESF Santa Teresa). A prevalência 

de enteroparasitos foi de 11,76% (Figura 1). 
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Figura 1: Resultado dos exames parasitológico das fezes nos idosos (N=153) 

 

Foram analisados os exames de hemograma desses idosos a fim de estabelecer uma 

correlação clínica com os enteroparasitos encontrados e a contagem de eosinófilos, porém, 

com a prevalência muito baixa, principalmente pela ausência de helmintos encontrados, os 

resultados não foram significativos quando analisado com os resultados do hemograma. 

 

Conclusão  

Os resultados parciais obtidos (aproximadamente 14,6% do total de amostras) 

mostram a necessidade da continuação da pesquisa para chegar a uma efetiva conclusão. 
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