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1 Objetivo Geral:1 Objetivo Geral:

Identificar as principais Identificar as principais 

enteroparasitas intestinais, enteroparasitas intestinais, 

identificando as espidentificando as espéécies mais cies mais 

freqfreqüüentes.entes.



1.1 Objetivos Espec1.1 Objetivos Especííficosficos

�� Identificar o Identificar o ííndice de indivndice de indivííduos duos 
parasitados e não parasitados, parasitados e não parasitados, 
segundo sexo da populasegundo sexo da populaçção;ão;

�� Sugerir medidas preventivas.Sugerir medidas preventivas.



2 Hist2 Históórico dos Indrico dos Indíígena gena 

KaingangKaingang

�� Habitam 36 terras indHabitam 36 terras indíígenas, total de genas, total de 
17,925 mil indiv17,925 mil indivííduos (SIASI).duos (SIASI).

�� A lA lííngua pertence a famngua pertence a famíília Gê, com lia Gê, com 
variavariaçção em cinco idiomas (bilão em cinco idiomas (bilííngngüües).es).



�� ÁÁrea Indrea Indíígena de Iragena de Iraíí, tem 275 hectares de , tem 275 hectares de 
terra, terra, éé a menor a menor áárea indrea indíígena do estado RS.gena do estado RS.



Mapa Aproximado da AldeiaMapa Aproximado da Aldeia



2 Hist2 Históórico dos Indrico dos Indíígena gena 

KaingangKaingang

�� Artesanato Artesanato éé importante fonte de importante fonte de 
renda, revela linguagem, origem e renda, revela linguagem, origem e 
organizaorganizaçção social. Manuseiam cipão social. Manuseiam cipóós, s, 
penas, plumas, unhas, fibras vegetais penas, plumas, unhas, fibras vegetais 
entre outros.entre outros.

�� A agricultura A agricultura éé de subsistência e de subsistência e 
complementar a sua dieta.complementar a sua dieta.

�� Pesca e a CaPesca e a Caçça ????a ????

1.Referência



3 Material e M3 Material e Méétodotodo

�� Realizado no municRealizado no municíípio de IRApio de IRAÍÍ--RS, RS, 
marmarçço a julho de 2006.o a julho de 2006.

�� PopulaPopulaçção Alvoão Alvo::
�� IndivIndivííduos entre 0 a 12 anos, de ambos duos entre 0 a 12 anos, de ambos 

os sexos 23% dos indivos sexos 23% dos indivííduos (221) duos (221) 

�� ColetasColetas::
�� Coletores Universais com formol 10% Coletores Universais com formol 10% 

(identificados) (identificados) –– Exame EPFExame EPF



3 Material e M3 Material e Méétodotodo

�� AnAnáálise do Materiallise do Material

�� MMéétodo de MIF (mertiolato, iodo e todo de MIF (mertiolato, iodo e 
formol)formol)

�� AnAnáálise Estatlise Estatíísticastica

�� Meio do Teste X2 (quiMeio do Teste X2 (qui--quadrado), com quadrado), com 
nníível de significância de 5%.vel de significância de 5%.



4 An4 Anáálise dos Resultadoslise dos Resultados

31%

45%

Distribuição de Indivíduos Parasitados, 
com Relação ao Sexo, na Comunidade 
Indígena Kaingang de IRAÍ-RS, 2006.

Masc Fem.



14%
10%

Distribuição de Indivíduos com 
Resultados Negativos para 

Enteroparasitoses Intestinais, com 
relação ao Sexo, IRAÍ-RS, 2006.

Masc. Fem. 



36%

25%
20%

7% 5% 5%

Prevalência de Enteroparasitas Intestinais em 
Indivíduos com Amostras Postivas, na 

Comunidade Indígena Kaingang de IRAÍ-RS, 
2006.

Trichuris trichiura Ascaris limbricoides
Hymenolepis nana Strongyloides stercoralis
Ancilstomídeos Giardia lamblia



Trichuris trichiuraTrichuris trichiura

Verme Ciclo Evolutivo do Parasita



5 Conclusão5 Conclusão

�� Altos Altos ííndices por enteroparasitas  ndices por enteroparasitas  
intestinais (76%). intestinais (76%). 

�� Caracterizando um problema de saCaracterizando um problema de saúúde de 
entre os indentre os indíígenas sendo as suas genas sendo as suas 
causas de ordem:causas de ordem:

�� SSóóciocio--econômicas; econômicas; 
�� Saneamento bSaneamento báásico esico e
�� EducaEducaçção.ão.



�� Inexistência de trabalho de educaInexistência de trabalho de educaçção ão 
em saem saúúde voltado para essa populade voltado para essa populaçção, ão, 
que abranja a temque abranja a temáática das tica das 
endoparasitoses e sua disseminaendoparasitoses e sua disseminaçção ão 
ambiental, são fundamentais para ambiental, são fundamentais para 
diminuir a prevalência na aldeia.diminuir a prevalência na aldeia.

�� E a realizaE a realizaçção de novas pesquisas ão de novas pesquisas 
correlacionando com hemograma e correlacionando com hemograma e 
ferro sferro séérico.rico.

5 Conclusão5 Conclusão
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