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Introdução

Dentre os mais graves e freqüentes problemas de 
saúde pública no Brasil, estão os causados por parasitos 
intestinais, sendo os principais agentes os helmintos e 
os protozoários Baptista et al. [1]; Ludwig et al. [2]. Os 
parasitos intestinais infectam mais de três bilhões de 
pessoas no mundo, de acordo com estudos de Markell 
et al. [3]. As causas que contribuem para a maior 
freqüência de casos de parasitoses intestinais entre as 
populações dos países em desenvolvimento é a falta de 
saneamento básico, o nível sócio-econômico, o grau de 
escolaridade, a idade e hábitos de higiene, segundo
Basso et al. [4]. As doenças causadas por protozoários 
intestinais são em sua maioria propagadas pela água 
devido à alta resistência destes protozoários à cloração 
Franco [5]. Em relação aos helmintos a infecção ocorre 
através da ingestão de água e alimentos contaminados 
Campos et al. [6]. A falta de saneamento básico e as 
condições sócio-econômicas da população, aliada à
falta de educação sanitária, contribuem para o aumento 
das infecções por parasitos intestinais principalmente 
na região Nordeste. Desta forma esse estudo teve como 
objetivo relatar a freqüência de parasitos intestinais em 
humanos no município de Manaíra, PB, durante o ano 
de 2008.

Material e métodos

Foram analisadas fichas referentes aos resultados
de 817 exames parasitológicos de fezes, realizados pelo
Laboratório de Análises Clínicas do Centro de Saúde 
de Manaíra, PB, no período de janeiro a dezembro de 
2008. Os exames foram realizados pelo método de 
sedimentação espontânea de Hoffmam, Pons e Janer 
[7]. Dados referentes a ligação de esgoto e ações 
relacionadas ao saneamento básico no município foram 
obtidos junto à Prefeitura. Os resultados obtidos 
permitiram calcular a freqüência de parasitos intestinais 
nos habitantes de Manaíra, bem como, observar a 
procedência destes indivíduos em relação à zona rural e 
urbana.

O município de Manaíra, PB localiza-se no Sertão 

Paraibano, latitude 07° 42° 22° e longitude 38° 09°
16°, fazendo limite com Pernambuco. Segundo o IBGE 
[8] possui uma população de 10473 habitantes.

Resultados e discussão

Foram analisados 817 exames parasitológicos no 
período de janeiro a dezembro de 2008. Destes 405 
(49,58%) estavam positivos para parasitos intestinais e 
412 (50,42%) negativos.

A infecção por protozoários foi detectada em 100%
dos indivíduos que apresentaram resultados positivos e 
4.95% referiram-se à infecção mista entre protozoários
e helmintos. Em nenhum habitante de Manaíra foi 
observada infecção isolada por nematódeos. As 
espécies de protozoários identificadas foram Giardia 
lamblia, Endolimax nana, Iodoamoeba bütschlii, 
Chilomastix mesnili, Entamoeba coli e Entamoeba 
histolytica/díspar. Em relação aos helmintos, os 
indivíduos estavam parasitados por Ascaris 
lumbricoides, Strongyloides stercoralis e Enterobius 
vermicularis. Em relação aos exames positivos para 
protozoários o número de casos foi maior no mês de 
junho (61) e o menor no mês de janeiro (20). Acredita-
se que esse aumento deve ter ocorrido devido ao fato 
de que em junho as chuvas são intensas na região
facilitando a disseminação dos parasitos. Tratando–se 
dos helmintos o número de casos foi sempre inferior 
aos de protozoários. Das amostras positivas, 56,04%
eram de indivíduos provenientes da zona urbana e 
42,22% pertencia à zona rural.

Após análises dos dados referentes à zona rural e 
urbana, verificou-se que na zona urbana o número de 
casos de protozoários foi superior. Em relação aos 
helmintos o número de casos foi semelhante em ambas 
as  zonas. A ausência de diferença significativa   nas
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 freqüências de parasitos nas zonas urbana e rural 
provavelmente deve-se ao fato de que a zona rural e a 
zona urbana são abastecidas pela mesma fonte de água 
(açude). Resultados semelhantes foram obtidos por 
Basso et al. [4] em Caxias do Sul. Embora a infra-
estrutura do município tenha obtido melhorias nos 
últimos anos, especialmente em relação ao saneamento, 
no entanto, não tiveram impacto sobre as freqüências 
relativas dos parasitos, provavelmente por estarem 
sendo recontaminadas pelas fontes hídricas de 
abastecimento da rede pública.

Conclusão 

As redes de água de Manaíra, PB estão sendo 
recontaminadas pela única fonte de abastecimento do 
município.

A maior prevalência de parasitos na zona 
urbana pode ser devida a maioria da população habitar 
na referida zona. 
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