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Introdução

   As parasitoses intestinais provocadas por agentes 
etiológicos (helmintos ou protozoários) são infestações 
que podem desencadear alterações no físico, 
psicossomático e social [5, 12], além de produzir sérios 
problemas para saúde como: obstrução intestinal, 
desnutrição, anemia, diarréia, má absorção, irritabilidade, 
distúrbios do sono, vômitos, entre outros [4, 10].

   Dentre os enteroparasitas, os mais comuns no Brasil 
são: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuira e
ancilostomideos para os helmintos. No caso dos 
protozoários, se destacam: Entamoeba histolytica e 
Giardia lamblia que são patogênicas, e as comensais 
Endolimax nana e Entamoeba coli [4, 9].

   O diagnóstico desses parasitos indica graves problemas 
de saúde publica, principalmente em países em 
desenvolvimento. Sendo correlacionados com populações 
de nível socioeconômico mais baixo e condições precárias 
de saneamento básico, educação sanitária e hábitos 
culturais [10]. No Brasil, a freqüência desses 
microorganismos pode variar de região para região, pois 
além de depender do ambiente úmido e de vetores 
propícios ao seu ciclo, revela o descaso com a 
comunidade [1]. Durante muitos anos, a presença de 
Giardia lamblia não foi valorizada, pelo fato da discutível 
patogenicidade. Isso só veio a mudar, quando houve 
correlação no aumento do número de casos e agravos à 
saúde causada por esse protozoário [11].   Por ser 
transmitido pela via fecal-oral, contato pessoa-pessoa, 
ingestão de água ou alimentos contaminados, as crianças 
são as mais susceptíveis a esse parasito. Além do fato de 
seu sistema imune ainda estar em desenvolvimento.

   Este trabalho tem como objetivo determinar a 
freqüência de infecções por Giardia lamblia e Endolimax 

nana em crianças de duas comunidades escolares, 
situadas nas cidades do Cabo de Santo Agostinho e 
Recife, PE.

Materiais e Métodos

    Foram analisados 95 exames coprológicos em escolares 
de 8 meses a 12 anos de idade, de ambos os sexos, 
devidamente matriculados, em uma escola municipal, 
localizada no bairro de São Francisco da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho e no centro municipal, localizado no 
bairro da Várzea, da cidade do Recife, ambos no estado 
de Pernambuco.Foram fornecidos aos respectivos 
responsáveis, os coletores universais contendo formol a 
10% e Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido ﴿ECLT ( , sendo ministrada, antes desta 
entrega, uma palestra a fim de explicar os objetivos do 
projeto e oferecer instruções para coleta das amostras. 

Essas amostras eram recolhidas semanalmente, de acordo 
com a demanda e encaminhadas ao Departamento de 
Medicina Tropical da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), no período de outubro de 2008 a
março de 2009, onde eram processadas através do método 
de sedimentação espontânea preconizado por Hoffman et
al [6]. As amostras eram avaliadas em duplicata e 
examinadas por dois observadores.

O exame era considerado positivo quando se 
observava pelo menos uma espécie de parasito (helminto 
ou protozoário) na amostra. O presente estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa envolvendo 
seres humanos da Universidade Federal de Pernambuco.
As medidas de tratamento e profilaxia foram concluídas 
com o termino do projeto.
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Resultados

   Foram analisados 95 exames coproparasitológicos de 
escolares em idade variando entre 8 meses a 12anos. Das 
crianças do sexo feminino (43) 14 tiveram resultados 
positivos e das 52 crianças do sexo masculino, 20
apresentaram alguma parasitose ﴾ Quadro 1﴿. No total, 34
crianças estavam contaminadas e 61 casos foram 
negativos. Das amostras positivas, 44,1% dos casos foram 
positivos para Giardia lamblia e 26,4% para Endolimax 
nana (Gráfico 1).

Discussão

  As enteroparasitoses consistem em problemas sérios de 
saúde publica, por serem de fácil transmissão e resistentes 
a vários ambientes. Podem causar endemias, 
principalmente em indivíduos que habitem locais 
fechados, como creches, orfanatos e asilos [11].   No caso 
de parasitismo em crianças, é um indicativo das condições 
de moradia correlacionando com maus hábitos de higiene 
e péssima educação sanitária dos seus responsáveis [7]. 

   A Giardia lamblia é um dos parasitos mais detectados 
em exames parasitológicos de fezes, trata-se de um 
protozoário patogênico que muitas vezes provoca 
infecções assintomáticas que passam despercebidas, assim 
como a Endolimax nana que é um protozoário comensal, 
ou seja, não patogênico [2, 8].

   Um dos principais fatores para o elevado número de 
casos de G. lamblia (44,1%) em nosso estudo reside do 
fato que os cistos são infectantes desde a sua eliminação 
nas fezes aliado as precárias condições sanitárias, tendo 
que se procurarem os possíveis focos e causas de 
contaminação que seriam responsáveis pela manutenção 
deste parasito. Segundo Ludwig et al [7], a água 
contaminada seria o principal meio de distribuição das 
formas infectantes.

   Aparecendo em segundo lugar com 26,4% o parasitismo 
por E. nana, estando de acordo com os resultados de 
Ferreira & Vieira [3], que apesar de não patogênico revela 
as condições insalubres de higiene, tanto pessoal como 
ambiental, indicando principalmente a transmissão fecal-
oral.

   A alta freqüência de exames negativos observados no 
presente estudo pode ter sofrido influência do ciclo 
reprodutivo dos parasitos, pois só houve uma única coleta 
de amostra. 

As grandes prevalências de parasitoses intestinais, 
encontradas serviriam como alerta para que o poder 
público tomasse medidas urgentes para erradicação deste 
problema, mas essas altas taxas servem apenas para a 
classificação desta patologia como uma das principais 
doenças negligenciadas. São necessárias intervenções 

para a transformação desta realidade, não só de caráter 
assistencialista, mas sim com ações educativas de 
conscientização da população.
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Quadro 1. Relação dos casos de acordo como sexo dos escolares.

SEXO POSITIVO NEGATIVO TOTAL
MASCULINO 20 32 52
FEMININO 14 28 43
TOTAL 34 61 95

Gráfico 1: Espécies de parasitas intestinais encontrados em escolares de dois municípios do estado de PE, 2009


