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RESUMO 

Em um mundo de grande pobreza, as enteroparasitoses podem exercer um papel importante 

no que se refere às desigualdades sociais, pois estas mazelas se apresentam, em sua grande 

maioria, na população mais pobre. Estas mesmas doenças causam inúmeros casos de faltas ao 

trabalho e à escola, gerando preocupação dos profissionais de saúde, já que estes parasitas 

podem agravar ou desencadear quadros de anemia e desnutrição. O presente trabalho 

procurou pesquisar a frequência de enteroparasitas na Mesorregião do Oeste Potiguar, em 

uma população que utiliza o sistema público de saúde, buscando associá-la a variáveis, como 

sexo, faixa etária, período sazonal e características socioeconômicas. Foi utilizada a técnica de 

Hofmann (sedimentação espontânea) e o material fecal foi analisado pelos funcionários do 

Laboratório Central de Mossoró e Pau dos Ferros. No período de 02 de março de 2010 a 28 de 

março de 2011 foram identificados exames coprológicos de 16.246 pessoas no laboratório 

Central de Mossoró (Lacen) e Pau dos Ferros, RN. O banco de dados destes dois laboratórios 

foi utilizado como principal fonte de dados desta pesquisa. A análise dos resultados dos 

exames mostrou que 69,23% dos infectados eram mulheres e 33,07% eram homens. A maior 

prevalência ocorreu com Endolimax nana (41,61%), seguido de Entamoeba coli (18,46%) e 

Giardia lamblia (18,59%) em 3.407 parasitas encontrados. Dentre os exames realizados, o 

Endolimax nana foi o mais prevalente entre os organismos encontrados. A diferença nos 

resultados entre mulheres e homens pode determinar um foco domiciliar, pelo descaso do 

poder público com as políticas de saneamento básico e falta de higiene da população, e pela 

atividade das mesmas com trabalhos domésticos. 

Palavras-Chave: Epidemiologia, Parasitoses, Estudos seccionais 
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ABSTRACT 

In a world of great poverty, intestinal parasites can play an important role in relation to social 

inequalities, due the fact these disease are more often spread in poor people. These same 

diseases can cause great number of cases of absence from work and from school, causing 

concern among health professionals, as these parasites can aggravate situations of anemia and 

malnutrition. This study aimed to investigate the frequency of intestinal parasites in Middle-

West Region in Rio Grande do Norte (RN) state in a population that uses the public health 

system, in order to associate it to variables such as gender, age, socioeconomic status and 

seasonal period. It was used the Hofmann technique (sedimentation) and the fecal samples 

were analyzed by staff of the Central Laboratory in the cities of Pau dos Ferros and Mossoró. 

In the period from 02 March 2010 to 28 March 2011 were identified parasitological 

examinations of 16,246 people in the Central Laboratory of Mossoró (Lacen) and Pau dos 

Ferros (RN). The database of these two laboratories was used as the main source of research 

data. The analysis of test results showed that 69.23% of those infected were women and 

33.07% were men. The increased frequency occurred with Endolimax nana (41.61%), 

followed by Entamoeba coli (18.46%) and Giardia lamblia (18.59%) in 3,407 parasites 

found. Among the tests, the Endolimax nana was the most prevalent among the species found. 

The difference in outcomes between women and men can determine a household focus, the 

neglect of government policies with sanitation and poor hygiene of the population, and the 

activity of those with household work. 

Key words: Epidemiology, parasites, cross-sectional studies. 
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1. Introdução 

As enteroparasitoses, assim como em séculos passados, caracterizam a situação 

econômica de uma população. Quanto menos assistida, maior a prevalências destas mazelas 

na sociedade. O processo de urbanização brasileira gerou uma separação que antes era 

inexistente: uma população mais favorecida pelo poder público detém os maiores 

investimentos em saneamento básico e distribuição de água, enquanto que a outra é 

desassistida e é potencial foco de hospedeiros intermediário e definitivo. Esta urbanização é 

uma das mais poderosas manifestações das relações econômicas e do modo de vida vigentes 

numa comunidade em dado momento histórico, formando apartheids socioeconômicos. O 

crescimento desordenado sem prévia organização de ações de saneamento básico, situação 

corriqueira em nosso país, é um fator determinante para uma distribuição desigual das 

enteroparasitoses e degradação ambiental, como a disposição inadequada de resíduos sólidos 

e esgotos sanitários. Estudos de Nolla e Cantos (2005), Muniz et al. (2002), Mello e Bohland 

(1999), Alves et al. (1998) e Ramos e Salazar-Lugo (1997) analisaram que as condições 

socioeconômicas, saneamento básico e educação sanitária favorecem, na população mais 

carente, a desnutrição, a pobreza e uma maior suscetibilidade à monoparasitismo a 

poliparasitismo, sendo a reinfecção um problema comum (Rossignol, 1998), inclusive entre 

familiares.  

Os danos que os enteroparasitas podem causar a seus portadores incluem, entre 

outros agravos, a obstrução intestinal (Ascaris lumbricoides), a desnutrição (A. lumbricoides e 

Trichures trichiura), anemia por deficiência de ferro (ancilostomídeos) e quadros de diarreia e 

de má absorção (Entamoeba histolytica/dispar e Giardia lamblia), sendo que as 

manifestações clínicas são usualmente proporcionais à carga parasitária albergada pelo 

indivíduo (Sttephenson, 1987). Anemia ferropriva afeta aproximadamente 1,3 bilhão de 

pessoas, com grande prevalência em crianças e gestantes, com sérias consequências (Gillespie 

et al, 1991). Estudo efetuado em uma população de escolares de Aracaju (Tsuyuoka, 1999) 

detectou que 26,7% destas crianças eram anêmicas, com prevalência de 42,0% para 

parasitoses de uma maneira geral, com associação estatisticamente significante entre anemia e 

presença de parasitoses intestinais. Em Pernambuco, estudo conduzido com 1.096 gestantes 

também demonstrou forte associação entre anemia e enteroparasitoses (Arruda et al., 1990).  

Para potencializar a transmissão destas doenças, os parasitas utilizam um meio 

essencial à sobrevivência de qualquer ser vivo: a água. A qualidade deste líquido é 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1024&bih=499&sa=X&ei=5aTfT_O0MIKc8QTIx5zpCQ&ved=0CAUQBSgA&q=apartheids&spell=1
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determinante para a distribuição das enteroparasitoses e a qualidade de vida dos cidadãos. Os 

números comprovam que investir em saneamento é investir em saúde. As precárias condições 

de vida e o baixo desenvolvimento socioeconômico da população também constituem 

aspectos amplificadores do problema, uma vez que favorecem a manutenção dos ciclos de 

transmissão dos vários agentes envolvidos (Sigulem et al, 1985; Esrey & Habicht, 1986, 

Esrey et al., 1988, Monteiro et al., 1988; Gross et al., 1989; Esrey et al., 1991; Cherter et al., 

1995; Ludwig et al., 1999; Smith et al., 2001; Nuñes et al., 2003). Com isso, a liberação de 

fezes humanas e animais é um forte disseminador de parasitas nos mananciais de 

abastecimento de água. Segundo o United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2004), vários 

estudos têm demonstrado que para cada dólar investido na infância – incluindo os fundos para 

melhorar o acesso à água potável e ao saneamento básico – sete dólares serão economizados, 

em longo prazo, em serviços públicos. Vinha (1971), salientou a necessidade de 

desenvolvimento de uma política sanitária nacional para o combate às parasitoses intestinais, 

uma vez que as infecções estão vinculadas ao subdesenvolvimento, à falta de saneamento 

básico e a falhas no processo educativo. O recurso financeiro necessário para proporcionar 

serviços de água e saneamento básico é pouco comparado com os dividendos gerados pelas 

consequências das parasitoses intestinais.  

Segundo Cimermann e Cimermann (1999), alguns fatores, tanto relacionados aos 

parasitos como aos hospedeiros são necessários ao desenvolvimento dos parasitas. Nos 

inerentes aos parasitos citam o número de exemplares, o tamanho, a localização no hospedeiro 

e a virulência, isto é, a severidade e a rapidez com que um agente etiológico age sobre os 

hospedeiros. Em relação ao hospedeiro, consideram a idade (crianças mais suscetíveis à 

doença), a imunidade, a nutrição, os hábitos e costumes e o uso de medicamentos. 

Independentemente da região, as enteroparasitoses possuem prevalências em diferentes faixas 

etárias, seja na zona rural ou urbana.  

Os protozoários englobam todos os organismos unicelulares, eucariontes, 

heterotróficos, de vida livre ou parasita. Segundo Vitor (2000), 25.000 espécies de 

protozoários são de vida livre e 10.000 espécies de parasitos dos mais variados animais e 

poucas espécies parasitam o homem. Os protozoários parasitas englobam 4 filos: 

Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora e Microspora). Para nosso estudo, os filos tem 

destaque os Sarcomastigophora (G. lamblia, E. nana, E. coli e E. histolytica/E. dispar). Nos 

helmintos também encontramos espécies de vida livre e parasitas, incluindo um parasito de 

grande importância médica, o A. lumbricoides, sendo responsável por 20% das infecções em 
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todo o mundo. Por ser um verme de fácil disseminação, água e alimentos contaminados, em 

vetores como moscas, baratas e formigas, é comum em crianças, pelo contato com o solo e a 

falta de higiene, e em idosos. Os grupos de helmintos desta pesquisa são do filo 

Aschelminthes e da classe Nematoda (A. duodenale, A. lumbricoides, S. stercoralis e T. 

trichiura) e Cestoda (H. nana). A epidemiologia das parasitoses estudadas, segundo Machado 

et al.(1999) engloba os mais diversos fatores relacionados direta e indiretamente com a 

transmissão de parasitos intestinais, tais como: maus hábitos de higiene, alimentos 

contaminados, moscas e outros insetos sinantrópicos, o próprio ar e, especialmente a 

veiculação hídrica.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), mais de 2 bilhões de 

pessoas estão infectadas com algum tipo de verme ou parasito. Estima-se que 60% dessas 

infecções têm associação a deficiências nutricionais, principalmente carência de ferro e de 

vitaminas; além disso, 2/3 da mortalidade mundial têm relação com doenças de veiculação 

hídrica, como as parasitoses. A Organização Mundial de Saúde estima que existam, em todo o 

mundo, cerca de 1 milhão de indivíduos infectados por A. lumbricoides, sendo apenas pouco 

menor o contingente infestado por T. trichiura e pelos ancilostomídeos. Estima-se, também, 

que 200 e 500 milhões de indivíduos, respectivamente, alberguem G. lamblia e E. histolytica/ 

E. dispar  (WHO, 1997; 1997a). Os dados epidemiológicos relativos à frequência da 

estrongiloidíase não são fidedignos, uma vez que os métodos de diagnóstico usados na rotina 

clínica e nos levantamentos epidemiológicos não permitem a detecção de larvas do S. 

stercoralis. O fato de que as formas de vida do parasita no solo dependam de condições 

ambientais favoráveis, como umidade e temperatura elevadas, torna as condições existentes 

em muitas regiões do Brasil ideais para o desenvolvimento e manutenção do parasita (Pedro, 

Ramos & Branchini, 1989). Segundo Pessoa & Martins (1988), no Brasil o S. stercoralis é 

encontrado em todos os estados, com prevalência de até 85% em populações menos 

favorecidas economicamente e residentes em regiões com condições climáticas favoráveis à 

sobrevivência do parasita.  A prevalência de G. lamblia (ou G. intestinalis ou G. duodenalis) 

nos países industrializados é de 2% a 7%, enquanto nos países em desenvolvimento as cifras 

atingem 20% a 60% (Thompson et al., 1990). Muitos pacientes infectados com G. lamblia são 

assintomáticos, dependendo da cepa do parasita, da intensidade da infecção e do estado 

imunológico do hospedeiro. O surgimento de cepas resistentes aos esquemas terapêuticos 

convencionais tem sido motivo de preocupação das autoridades de saúde pública (Furness et 

al., 2000; Nash et al., 2001). Estima-se que 500 milhões de indivíduos estejam infectados pela 
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E. histolytica/E. dispar e que, destes, 50 milhões apresentem a forma invasiva, levando ao 

óbito 100.000 pessoas por ano, a maioria por colite e abscesso hepático (Walsh, 1988; WHO, 

1997a).  

No Brasil, o primeiro inquérito coproscópico foi realizado pela Divisão de 

Organização Sanitária, segundo Pellon e Teixeira, com o intuito de se avaliar a prevalência da 

esquistossomose em escolares de sete a 14 anos de idade em 11 Estados brasileiros. Dentre as 

440.784 amostras de fezes (método de sedimentação), obteve-se uma prevalência média para 

esquistossomose de 10,1% em nível nacional e 89,4% de prevalência de helmintíases 

intestinais para o Estado de Minas Gerais. Os mesmos autores, em 1953, realizaram um 

inquérito escolar em cinco Estados brasileiros considerados não endêmicos para a 

esquistossomose (PR, SC, GO e MT). Foram avaliados 174.192 escolares e foi encontrada 

positivação de 0,08% de amostras fecais para esquistossomose.  

No final da década de 1980, foi realizado um levantamento multicêntrico de 

parasitoses, em 10 Estados, com análise de 18.151 amostras de fezes de escolares de sete a 14 

anos, pelo método Kato-Katz. Tal estudo mostrou uma prevalência de 44,2% de helmintíases 

intestinais, para o Estado de Minas Gerais, em 5.360 escolares. Os principais parasitos 

encontrados foram A. lumbricoides (59,5%), T. trichiura (36,5%) e ancilostomídeos (2,6%). 

Em outro estudo realizado na região semi-árida nordestina, exames coprológicos preliminares, 

realizados em pequenos povoados do interior do Parque Nacional Serra da Capivara nos anos 

de 1984 e 1986, notou-se a ausência de A. lumbricoides e de T. trichiura em 485 pessoas 

examinadas (dados não publicados). Apesar desses estudos (1950 e 1988) utilizarem técnicas 

diferentes, pode-se notar uma nítida diminuição da prevalência de helmintíases intestinais.  

Em um inquérito realizado na cidade de São Paulo, nos anos de 1973 e 1974, com 

amostra aleatória de menores de cinco anos, foi evidenciada, em cerca 70% das crianças, pelo 

menos uma espécie de parasito, sendo A. lumbricoides, T. trichiura e G. intestinalis, as 

espécies mais frequentes. Um novo inquérito domiciliar, 10 anos mais tarde, no mesmo 

município, mostrou substancial redução na ocorrência de enteroparasitoses na infância, em 

50%, no caso de ascaridíase e tricuríase e, em 30%, no caso de giardíase. Tais resultados 

devem-se, principalmente, a uma expansão da cobertura do sistema público de abastecimento 

de água de 64,3% para 92,2%, e um aumento da proporção de crianças residindo em 

domicílios ligados àquele sistema de 71% para 95,2%. Ao mesmo tempo, notou-se expansão 

das áreas de favelização e a consequente diminuição da cobertura de rede de esgoto.  
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Os estudos nos últimos 30 anos confirmaram a existência de duas espécies 

morfologicamente indistinguíveis de Entamoeba: E. histolytica, espécie patogênica (Stanley 

Jr, 2001), e E. dispar, não patogênica, reclassificadas com base em características 

bioquímicas, imunológicas e genéticas. Embora patogênica, nem sempre a E. histolytica causa 

sintomas clínicos; estima-se que 10% a 40% dos indivíduos infectados sejam portadores 

assintomáticos (Andrade & Andrade, 1996; Ravdin, 1994) mas com participação fundamental 

no estabelecimento e manutenção do ciclo patogênico de amebíase extraintestinal em regiões 

endêmicas (Tachibana, 2000; Blessmann & Tannich, 2002).  

A gravidade das verminoses se dá, principalmente, pela sua alta prevalência e pela 

íntima correlação com o alto grau de desnutrição das populações, afetando, diretamente, 

crianças de baixa renda que habitam regiões carentes com condições precárias de 

infraestrutura sanitária (Camilo-Coura, 1974). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) aponta que mais de 70% dos esgotos gerados pela população não são tratados e 

jogados no meio ambiente de forma in natura. Destino que não é diferente com relação ao 

lixo. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, registram que em torno de 85% das 

enfermidades conhecidas caracterizam-se como de veiculação hídrica. No ambiente 

hospitalar, observa-se, com frequência, indivíduos internadas por obstrução intestinal por bolo 

de Ascaris lumbricoides ou complicações relacionadas a outras parasitoses.  

Preocupados com esta questão que aflige os cidadãos usuários dos serviços de saúde 

pública da Mesorregião do Alto Oeste Potiguar, que muitas vezes extrapola o alcance técnico 

e esbarra na questão social, uma vez que as precárias moradias, ausência de saneamento 

básico, hábitos de higiene, entre outros, contribuem para perpetuar estatísticas que preocupam 

as equipes de saúde, desenvolveu-se este trabalho no intuito de verificar a frequência das 

enteroparasitoses nos indivíduos atendidos pelo sistema público de saúde, correlacionando as 

frequências encontradas com sociodemográficas, em nível individual e agregado, e as 

estações do ano. 
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2. Revisão de Literatura 

A revisão bibliográfica baseou-se na pesquisa de artigos, livros, teses e dissertações. 

Utilizou-se como critério de busca trabalhos que abordassem a prevalências de 

enteroparasitoses nas diferentes regiões do Brasil do ano de 1950 a 2011. Foram utilizados os 

termos/descritores: enteroparasitoses, prevalências, saneamento básico, verminoses, 

protozooses e qualidade da água no período de março de 2011 a março de 2012. Os artigos 

foram encontrados através de bases de dados bibliográficas, dentre elas Lilacs, Scielo e 

Medline.  

Quadro 1. Descrição da literatura encontrada no período de 1950 a 2011. 

Local População do Estudo/Amostra Resultados Autores 

Brasil, 11 estados Escolares de 7 a 14 anos, 440.784 
amostras de fezes. 

Esquistossomose: 10,1% 

Helmintoses em MG: 89,4%  

Pellon e Teixeira (1950) 

Brasil 2,5 milhões de exames coprológicos Positividade – 26,25% Camillo-Coura (1970) 

Brasil Dados nacionais Positividade – 54 milhões de 
brasileiros infectados 

Vinha (1971) 

São Paulo 293 amostras de fezes de crianças 
menores de cinco anos de idade  

Positividade: 62,2% Iunes (1975) 

Chile Exames coprológicos em manipuladores 
de alimentos 

Aumento do número de casos de 
Ascaris em crianças 

Frenzel et al (1979) 

São Paulo Estudo coprológico em vários indivíduos 
de 1969 a 1979. 

Diminuição gradativa de 
parasitoses 

Chieffi et al. (1986) 

Mato Grosso 149 crianças de 3 a 72 meses Positividade geral – 69% Latorraca, 1988 

Paraná 1.190 Usuários de posto de saúde. Positividade geral – 56,9% Teodoro et al., 1988 

São Paulo 695 Menores de 5 anos Positividade geral - 30,9%• Monteiro et al., 1988 

São Paulo 913 escolares de 6 a 16 anos de idade. • A. lumbricoides - 40,8% 
• T. trichiura - 31,2% 
• Ancylostomidae - 1,3% 
• S. stercoralis 0,4% 
• E. vermicularis - 1,9% 
• H. nana 3,4% 
• E. histolytica 4,4% 
• E. coli 17,5% 
• G. lamblia - 13,0 
• I. butschlii - 1,2% 
• E. nana - 14,7 

Chieffi et al., 1988 

Araguari (MG) Exames de fezes realiados na policlínica 
do município  

Positividade: 38% Almeida & Costa-Cruz 
(1988) 

Santa Eudóxia, SP. 294 amostras de fezes de escolares entre 
três e doze anos de idade da rede pública 
do subdistrito (amostra de conveniência) 

Positivos(1ª coleta): 37,8% 

Positivos(2ª coleta): 43,2% 

Positivos(3ª coleta): 21,3% 

Pedrazzani et al. (1988) 

Belo Horizonte – 
MG (favelas) 

168 amostras de fezes de crianças 
residentes em áreas de favela  

Positividade: 70,8% Gross et al. (1989) 

Rio de Janeiro 186 escolares de pré primário a 4ª série Positividade geral – 66,3% Cichoski, 1989 

Pernambuco 1.096 gestantes Associação forte entre anemia e 
enteroparasitoses 

Arruda et al., 1990 
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Local População do Estudo/Amostra Resultados Autores 

São Paulo 81 escolares de semi-internato, com 6 

a 12 anos de idade 

• Giardia lamblia - 23,2% / 
 • Trichiuris trichiura - 22,1% / 
 • Ascaris lumbricoides - 16,3%  
• Ancilostomídeos - 10,5% 
 • Strongyloides stercoralis - 
9,3% • Enteamoeba - 7,0%  
• Hymenolepis - 7,0%  
• Endolimax nana - 3,5% 

 

Vieira, 1990 

Rio Grande do 
Norte 

12.015 usuários - 0 a 75 anos de idade - 
de serviços da UFRN  

Positividade Geral – 41,63%  

 

Costa et al., 1992 

Rio Grande do Sul 121 escolares de 06-14 anos Geral: 49,5% Menezes et al., 1993 

Ceará 215 menores de 24 meses 15% com poliparasitismo Santana et al., 1994 

Paraná 118 usuários de posto de saúde Positividade geral – 56,8% Moraes et al., 1994 

Santa Catarina Regime aberto: 156 

Semi internato:31 

• Regime aberto: 39% 

• Semi internato: 71% 

Carneiro Filho et al., 

1994 

Barcelos – AM 658 amostras fecais  Positividade: 20,1% Coura et al (1994) 

Jordânia Amostras fecais de 1100 crianças Positividade – 36% para Giardia Nimri (1994) 

Rio Grande do 
Norte 

35 manipuladores de alimentos de um 

restaurante universitário. 

Positividade Geral – 80%  

 

Silva et al., 1995 

São Paulo 520 Crianças • G. lamblia - 44% /  
• E. nana – 43% /  
• A. lumbricoides – 41% 
• T. trichiura – 40% /  
E. coli – 32% 

Saldiva, 1995 

Paraná 70 escolares de 8 a 12 anos de idade Positividade geral - 36,76% Batista et al., 1995 

Bruxelas, Bélgica Influencia dos anticorpos maternos em 
seus filhos 

Mães infectadas podem 
transmitir anticorpos, contra 
parasitas, para os seus filhos. 

Carlier & Truyens (1995) 

Rio de Janeiro 490 gestantes. Positividade geral – 37,6 % Macedo & Rey, 1996 

Estimativa da 
população mundial 

Análise de sensibilidade 130.000 infectados com Ascaris Silva et al.(1997) 

Minas Gerais 264 manipuladores de alimentos  Positividade geral – 17% Rezende et al., 1997 

Rio de Janeiro 402 amostras fecais de crianças menores 
de um ano 

Positividade – 11% Costa-Macedo & Rey (1997) 

Martinésia, distrito 
de Uberlândia - MG 

103 amostra de fezes de crianças  Positividade: 22,3% 

 

Ferreira & Marçal Júnior 
(1997) 

Minas Gerais 23 escolares de 4 a 6 anos de idade. Positividade geral - 56,52 Alves et al., 1998 

Minas Gerais 7.247 usuários da rede pública de saúde 

(hospital e centros de saúde) . 

Positividade geral - 37,98% 

 

Almeida & Costa-Cruz, 1998 

Rio de Janeiro 1.381 pré escolares de comunidades 

favelizadas.  

Positividade geral - 54,5% Costa-Macedo, 1998 

Minas Gerais 5.360 amostras fecais de escolares  Positividade: 44,2% Campos et al.(1998), citados 
por Monteiro et al. (1998) 

São Paulo 695 amostras de fezes de crianças de 
zero a cinco anos de idade  

Positividade: 30,9% Monteiro et al. (1998) 

Rio de Janeiro – RJ 1.381amostra de fezes de crianças 
menores de cinco anos de idade  

Positividade: 54,4% 

 

Costa-Macedo et al (1998) 

Uberlândia - MG 300 amostras de fezes de crianças entre Positividade: 88,4% Machado & Costa-Cruz 
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Local População do Estudo/Amostra Resultados Autores 

zero e sete anos (1998) 

Sergipe 360 escolares de 1º grau Positividade Geral – 42% Tsuyuoka et al., 1999 

São Paulo 18.366 usuários de postos de saúde. Positividade geral – 23,3% Ludwig et al., 1999 

Minas Gerais 263 pequenos produtores de leite Positividade geral – 28,5% Almeida et al., 1999 

São Paulo Usuários de ambulatório público. Positividade geral – 44,4% Tavares et al, 1999 

Sorocaba - SP 1.050 amostra de fezes de crianças de 
pré-escolas  

Positividade: 15,4% Coelho et al. (1999) 

Campos Elyseos, 
distrito de Duque 
de Caxias - RJ 

120 amostra de fezes de crianças 
menores de um ano de idade e 104 
amostras das respectivas mães.(amostra 
de conveniência). 

 

Exames positivos 
Ascaris lumbricoides: 

 12 meses: 3,3 % 
12-23 meses: 30,7% 
Mães: 42,3% 
 

Costa-Macedo et al (1999) 

Mirassol - SP 190 amostras de fezes de crianças entre 
dois e seus anos de idade que 
frequentavam creches públicas e 
privadas e escolares entre sete e quinze 
anos de idade de escolas publicas e 
privadas (amostra de conveniência) 

Exames positivos 
Creche pública: 63,9% 
Creche privada: 12,09% 
Escola pública: 25,1% 
Escola privada: 5,6% 
 

Machado et al. (1999) 

Feira de Santana – 
BA 

5.370 amostra de fezes coletadas em 
bairros periféricos  

Positividade: 50,1% Santos et al. (1999) 

São José da Bela 
Vista – SP 

1.032 exames de fezes de pacientes 
atendidos no serviço ambulatorial do 
hospital público  

Positividade: 44,4% Tavares-Dias & Grandini 
(1999) 

Distrito Federal 703 crianças Positividade – 75% Vaz et al. (2000) 

São Paulo – SP 1.044 amostras de fezes de crianças 
entre zero e cinco anos de idade  

Positividade: 10,7% Ferreita et al. (2000) 

Bambuí – MG 2.901 amostras de fezes de crianças 
frequentadoras de creches e escolas  

Positividade: 20,1% 

 

Rocha et al (2000) 

Rolândia – PR 191 amostra de fezes de crianças entre 
um e seis anos de  

Positividade 
Creches: 15,2% 
Escolares área urbana: 55,1% 
Escolares área rural: 48,1% 

Giraldi et al. (2001) 

Viçosa – MG 3.463 exames de fezes de pacientes 
atendidos em laboratórios clínicos e 
privados  

Positividade: 16,2% Oliveira et al. (2001) 

Rondônia – RO 86.157 amostra de fezes de crianças 
entre sete e quatorze anos de idade  

Positividade: 66,1% 

 

Prado et al. (2001) 

Capão do Leão -RS Exames em criaças Positividade – 100% Araujo et al. (2002) 

Rio de Janeiro – RJ 82 amostras de fezes de moradores de 
abrigos  

Positividade: 63,4% 

 

Gomes et al. (2002) 

Brasília – DF (área 
de favelas) 

102 amostras de fezes de crianças 
menores de 6 anos  

Positividade: 75,5% Muniz-Junqueira & Queiroz 
(2002) 

Holambra (área 
rural) 

Amostra de fezes de indivíduos menores 
de um e maiores de sessenta anos de 
idade  

Positividade: 68,9% Kobayashi et al (1995) 
citado por Oliveira et al 
(2003) 

Barra de Santo 
Antônio – AL 

1.020 exames de fezes de escolares  Positividade: 92% Fontes et al. (2003) 

Aracaju (SE) 219 crianças usuárias de creches 
públicas 

Prevalência geral: 51,5% 

 

Gurgel et al. (2005) 

Rio Verde – GO 276 amostras fecais de crianças de zero Positividade Zaiden (2006) 
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Local População do Estudo/Amostra Resultados Autores 

a seis anos de idade  Meninas: 42,3% 
Meninos: 37,7% 

Pres Venceslau/SP 93 reeducandos de Penitenciária  Positividade: 33,3% Abraham et al (2006) 

Acre 429 amostras em assentamento agrícola  Prevalência geral: 53,4% 

 

Souza et al (2007) 

Erechim – RS 235 amostras fecais de crianças  Positividade: 54,5% Biasi et al (2009) 

Minas Gerais 312 amostras de indivíduos em 
comunidade quilombola  

Prevalência geral: 45,8% 

 

Andrade(2009) 

Parnaíba – PI 294 amostras fecais de idosos Positividade: 40,5% Furtado e Melo (2011) 

 

Silva et al., (1997), avaliando a prevalência de enteroparasitas estimou que a infecção 

estaria presente em cerca de 31% dos indivíduos procedentes de regiões endêmicas no mundo, 

colocando o Brasil como um dos mais parasitados com 39% da população. A baixa 

quantidade de trabalhos relacionados às crianças menores de dois anos de idade pode 

camuflar as prevalências destas parasitoses nesta faixa etária (Costa-Macedo & Rey, 1997). 

Estudos de Frenzel et al. (1979), Monteiro et al. (1988) e Costa-Macedo et al. (1998), 

mostraram aumento importante da infecção por A. lumbricoides entre crianças menores de um 

ano em relação às crianças de um ano.  

Contrapondo-se a estes autores, Carlier & Truyens, (1995), sugeriram uma 

explicação para a prevalência negativa do parasitismo abaixo dos seis meses de idade, 

podendo estar ligada ao envolvimento de respostas imunológicas em filhos de mães imunes 

com uma proteção inicial contra a infecção por conta da transferência de anticorpos maternos 

contra A. lumbricoides. Chieffi et al. (1986), Monteiro et al. (1988) e Nimri (1994), 

salientaram que apesar da alta frequência de parasitoses e da morbidade causada à população 

geral, e mais especificamente à população pediátrica, ressalta-se a escassez de estudos acerca 

do problema, visando um melhor dimensionamento e elaboração de medidas de combate por 

parte das autoridades sanitárias. Estimativas indicam que o A. lumbricoides aflige cerca de 

25% da população mundial, distribuindo-se por mais de 150 países e territórios. 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 da população (Ferreira & Junior, 1997).  

De acordo com Vinha (1971), dados do Departamento Nacional de Endemias Rurais, 

54 milhões de brasileiros estão infectados. Chieffi et al. (1986) e Monteiro et al. (1988) 
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assinalaram altas prevalências de Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura na população 

pediátrica.  

Em 1968, em cerca de 2,5 milhões de exames coprológicos encontrou-se uma 

prevalência de 63% para A. lumbricoides, 39% para T. trichiura, 28% para ancilostomídeos e 

2% para S. stercoralis (Camillo-Coura, 1970). Segundo Chieffi et al. (1986), no estado de São 

Paulo houve uma diminuição gradativa dos índices de parasitoses entre 1969 e 1979, devido a 

uma discreta ação de educação e política de melhoria sanitária, além de crescente urbanização 

verificada no Estado. O autor registrou prevalência para Ascaridíase de 28,8%, trichuríase de 

22,2% e ancilostomíase 20,9%. Giardíase com 10% e amebíase com 0,8% completaram o 

quadro das morbidades mais frequentes. A frequência de giardíase sofre variações quanto à 

distribuição mundial. Nos países desenvolvidos, a taxa é relativamente baixa e o aumento 

destas taxas deve-se a surtos que não configuram um problema crônico com frequências 

constantemente elevadas. Já em países em desenvolvimento, sabe-se que a frequência é muito 

maior; no Brasil, a frequência de infecção por giardíase varia de acordo com a população e as 

regiões estudadas (Wolfe, 1978).  

Estudo realizado por Vaz et al. (2000), no Distrito Federal, com 703 crianças 

evidenciou que 75% delas estavam parasitadas por um ou mais agentes e 8,7% com anemia 

microcítica hipocrômica. Araujo et al. (2002) em uma comunidade de Capão do Leão-RS, 

demonstrou prevalência de 100% de parasitismo entre as crianças, sendo 51% apresentando 

monoparasitismo e 49% poliparasitismo. De acordo com a OMS (2004), morrem anualmente 

65.000 pessoas em decorrência de ancilostomídeos 60.000 por A. lumbricoides e 70.000 por 

E. histolytica/E. dispar. Além disso, pode-se referenciar importante déficit nutricional e de 

aprendizagem, contribuindo para o baixo rendimento escolar das crianças, podendo 

determinar acometimentos orgânicos capazes, às vezes, de incapacitarem os indivíduos 

atingidos (Correa, et al., 1994).  

A falta de um tratamento adequado a água consumida somada a falta de destinação 

apropriada de dejetos, torna este importante líquido como um forte disseminador de 

enteroparasitoses. O bom aspecto da água proporciona aos consumidores uma sensação de 

pureza impedindo que seus consumidores tratem essa água, pelo menos por um processo de 

desinfecção, o que certamente minimizaria o risco de veiculação de enfermidades.  

O Rio Grande do Norte ainda precisa fazer uma longa caminhada para atingir a 

condição de sustentabilidade ambiental. No Estado, 64% das moradias despejam esgotos em 

fossas rudimentares enquanto 4% estão ligados à rede geral de coleta. O porcentual de pessoas 
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morando em áreas com esgotamento adequado é de 18%, ante 49,5% na Paraíba, 38,7% no 

Ceará e 58,9% na Bahia. Um dos maiores desafios é o do saneamento, cujos valores de coleta, 

destinação ou tratamento adequado de água, esgoto e lixo, em parte ainda baixos, interagindo 

com outros indicadores, apontam para consequências como persistência do elevado número 

de internações por doenças ligadas à falta de saneamento básico, mais comuns no Norte e no 

Nordeste (IDS, IBGE, 2012).  

 

3. Objetivo 

Estudar a frequência de enteroparasitoses em usuários do sistema público de saúde na 

Mesorregião do Oeste Potiguar, estabelecendo sua relação com variáveis sociodemográficas e 

climáticas. 
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4. Método 

4.1. Caracterização da região estudada 

Areia Branca - Localizado na microrregião de Mossoró. De acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2010 sua população era estimada em 25.315 

habitantes. Área territorial de 358 km². A pluviosidade média aferida no município, segundo 

o IDEMA é de 693,6 mm. O solo tem aptidão restrita para lavoura. É apto para culturas de 

ciclo longo como algodão arbóreo, sisal, caju e coco.  

Baraúna - Cidade com uma população de aproximadamente 24.182 habitantes sendo, 8.861 

do sexo masculino e 8.334 do sexo feminino. Faz parte do Estado do Rio Grande do Norte, 

com cerca de 893 Km
2
 de área. Possui uma densidade populacional de quase 19.26 habitantes 

por Km
2
 segundo o IBGE. 

Governador Dix-Sept Rosado - Localizado na microrregião da Chapada do Apodi. De 

acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no 

ano 2000, sua população é de 12.374 habitantes. Área territorial de 1.129 km². 

Grossos - Localizado na microrregião de Mossoró. De acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), Censos 2007, sua população está estimada em 9.393 

habitantes. Área territorial de 126 km².  

Mossoró - Pertence à mesorregião do Oeste Potiguar e à microrregião homônima, 

localizando-se a uma distância de 285 km a noroeste da capital do estado, Natal. Ocupa 

uma área de 2.110.207 km² (o maior município do estado em área), sendo que 11.5834 km² 

estão em perímetro urbano. Em 2010 sua população foi estimada pelo IBGE em 259.815 

habitantes, sendo o segundo mais populoso do Rio Grande do Norte (ficando atrás somente da 

capital) e o 94º de todo o país. A sede tem uma temperatura média anual de 27,4°C . Com 

uma taxa de urbanização de 91,31 %, o município contava em 2009 com 115 

estabelecimentos de saúde. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,735, 

considerado médio pelo PNUD e o sexto maior do estado. É uma das principais cidades do 

interior nordestino, e atualmente vive um intenso crescimento econômico e de infraestrutura, 

considerada uma das cidades de médio porte brasileiras mais atraentes para investimentos no 

país.  

Pau dos Ferros - Situa-se na microrregião homônima e mesorregião do Oeste 

Potiguar localizando-se a uma distância de quatrocentos quilômetros a oeste da capital do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Lavoura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sisal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Chapada_do_Apodi
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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estado, Natal.
 
Ocupa uma área de 259.960 km², sendo que 1.9024 km² estão em perímetro 

urbano, e sua população foi estimada no ano de 2011 em 27.745 habitantes, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o décimo oitavo mais populoso do estado e 

primeiro de sua microrregião, embora, pela polarização da cidade, passem pela sede do 

município cerca de 50 mil pessoas por dia. A sede tem uma temperatura média anual de 

27,3°C e na vegetação do município predomina a caatinga. Com uma taxa de urbanização da 

ordem de 92,09% (2010), o município contava, em 2009, com 42 estabelecimentos de saúde. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,725, considerando como médio 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Principal cidade da região Alto 

Oeste, Pau dos Ferros foi emancipada de Portalegre na década de 1850.  

Upanema - Localizado na Microrregião do Médio Oeste. De acordo com o IBGE, sua 

população era estimada em 12.992 habitantes. Sua área territorial é de 882 quilômetros 

quadrados. Portanto, tem uma densidade populacional de treze habitantes por quilômetros 

quadrado, segundo o censo de 2003. 

A mesorregião do Oeste Potiguar é uma das quatro mesorregiões do estado do Rio 

Grande do Norte e é a segunda mais importante, em aspectos econômicos, e segunda mais 

populosa. A mesorregião do Oeste Potiguar também é a segunda maior do ponto de vista da 

geração de emprego industrial, com 19,1% do total de pessoas ocupadas nessa atividade, e 

24,3% dos estabelecimentos – desempenho que se deve quase que exclusivamente ao 

município de Mossoró (com 13,7% e 15,8% desses totais, respectivamente). É formada pela 

união de 62 municípios agrupados em sete microrregiões. Os municípios que mais 

influenciam economicamente a região são: Mossoró, Assu, Areia Branca, Apodi, Pau dos 

Ferros, São Rafael, Caraúbas, Patu, Tibau, São Miguel e Alexandria. A mesorregião Oeste é a 

segunda no estado em atividade econômica abrigando cerca de 19% dos estabelecimentos 

registrados pela Rais 1997 e cerca de 16% do P.O. (Pessoal Ocupado). O município de 

Mossoró se destaca na região concentrando 9% do pessoal ocupado. Mossoró, Areia Branca e 

Grossos figuram entre as dez cidades com maior PIB per capita do estado.  

O Rio Grande do Norte é o décimo quarto estado em domicílios atendidos por rede 

geral de esgoto (17,4%), ficando muito abaixo da média nacional (44%). Em 2008, apenas a 

Região Sudeste registrava uma elevada presença de municípios com rede coletora de esgoto 

(95,1%). Em todas as demais, menos da metade dos municípios a possuíam, sendo a maior 

proporção observada na Região Nordeste (45,7%), seguida pelas Regiões Sul (39,7%), 

Centro-Oeste (28,3%) e Norte (13,4%). Das 26 Unidades da Federação (sem considerar o 
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DF), em apenas oito, mais da metade dos municípios possuíam rede coletora de esgoto sendo 

os extremos representados pelos Estados de São Paulo (99,8%) e Piauí (4,5%) (PLANASA, 

2008).  

A população do estado do Rio Grande do Norte beneficiada com a coleta de esgoto é 

de 536.629 pessoas, sendo 277.175 (51,65%) somente da cidade de Natal. O total de esgoto 

tratado ainda não possui dados satisfatórios, gerando assim um grande facilitador de 

disseminação de parasitas intestinais em toda a região. A cidade de Mossoró possui nove 

bairros sem coleta ou coleta parcial de esgoto. O mapa na figura 1 mostra a localização 

geográfica dos municípios participantes da pesquisa. 

  

 

Figura 1. Municípios participantes da pesquisa. Rio Grande do Norte, 2012. 

 

4.2. Fontes dos dados 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de dados gerados nos laboratórios de 

análises clínicas de Mossoró (Laboratório Central de Mossoró – LACEN) e Pau dos Ferros 

(Laboratório de Análises Clínicas de Pau dos Ferros).  

Foram analisados 8.456 registros relativos a indivíduos de ambos os sexos, de 

diferentes faixas etárias e moradoras na Mesorregião do Alto Oeste Potiguar, atendidos pelo 

sistema público de saúde. Utilizou-se o método de Hofmann (sedimentação espontânea) para 

a realização dos exames, ficando a cargo dos funcionários do laboratório. Após as análises das 

amostras, os dados dos pacientes eram inseridos em um programa de computador chamado 



 
 

24 
 

BioLab (fonte de todos os dados gerados pelo laboratório), o qual gerava relatórios de 

registros com o nome e código do indivíduo, data do exame e os tipos de parasitas 

encontrados. O programa Biolab gera um código (pedido) quando os dados do paciente são 

inseridos no sistema, impossibilitando a ocorrência de repetição dos dados de um mesmo 

indivíduo. Os relatórios foram impressos e os dados foram inseridos e estruturados em uma 

planilha Excel e, posteriormente, analisado no SPSS versão 17.0 para o cálculo das 

frequências. Na cidade de Pau dos Ferros todos os dados foram inseridos manualmente em 

livros de registros no laboratório de análises clínicas do município.   

4.3. Variáveis 

As análises dos registros dos pacientes permitiu identificar as variáveis sexo, idade, 

endereço (rua e bairro), cidade e o tipo de parasita encontrado. Desse modo, utilizou-se como 

variável dependente a presença de enteroparasitas e como variáveis independentes o sexo, 

localidade, faixa etária e época do ano. 

Para o estudo de correlação entre a ocorrência de enteroparasitoses e as condições 

ambientais, foram utilizados dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE e relativos às 

condições econômicas e sanitárias dos domicílios. Para esta fase do estudo, foram utilizados 

apenas os dados de Mossoró, com informações agregadas por bairros. 

4.4. Período de realização do estudo 

A coleta das informações foi realizada durante o mês de dezembro de 2011. Os dados 

coprológicos foram extraídos do banco de dados nos meses de março de 2010 a março de 

2011, abrangendo o período chuvoso e seco.  

4.5. Princípios éticos 

Foi assinado o termo de confidencialidade pedido pelo Comitê de Ética ao qual 

compromete aos pesquisadores envolvidos a não utilizar as informações confidenciais a que 

tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para 

uso de terceiros; a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a 

que tiver acesso relacionada a tecnologia acima mencionada; a não apropriar-se para si ou 

para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponível através da 

tecnologia ora mencionada; a não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu 

intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo 

oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. (Anexos) 
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4.6. Análise dos dados 

Para a análise estatística dos resultados obtidos foi utilizado o Programa SPSS 

Statistics (versão 17.0). A análise descritiva foi realizada a partir de frequências simples 

cruzando variáveis dependentes com as independentes. Quando necessário, foi aplicado o 

teste X
2
 ou análise por intervalo de confiança para a observação da significância estatística da 

associação com =0,05.  
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5. Resultados 

5.1. Perfil da população estudada 

Os 8.456 registros de indivíduos estudados são moradores da Mesorregião do Oeste 

Potiguar que utilizam os serviços públicos de saúde, habitantes de diferentes bairros, 

compreendidos na faixa etária de nove a cem anos de idade. Nos indivíduos parasitados foram 

encontrados 3.402 parasitas.  

Tabela 1. Média de idade e número de investigados de acordo com o sexo. 

 

Sexo 

  

 

Feminino Masculino Total 
   n % n % n % 

Investigados positivos 1.870 66,74 932 33,26 2.802 100 

Média de idade 40,2   37,8       

 

Entre os investigados 33,26% eram do sexo masculino e 66,74% eram do sexo 

feminino. Os homens infectados possuem média de idade de 37,8 anos de idade e a média de 

mulheres infectadas foi de 40,2 anos de idade. A tabela 2 mostra as porcentagens entre 

homens e mulheres, relacionando-os com as faixas etárias.  

Tabela 2. Descrição da amostra com relação a sexo e faixa etária. Rio Grande do 
Norte, 2012. 

 
Sexo 

  

 
Feminino Masculino Total 

Faixa Etária n % n % n % 

Até 25 anos 445 23,8 299 32,1 744 26,6 

26 a 35 anos 472 25,2 229 24,6 701 25,0 

36 a 54 anos 467 25,0 193 20,7 660 23,6 

55 anos e mais 486 26,0 211 22,6 697 24,9 

Total 1.870 100,0 932 100,0 2.802 100,0 

 

5.2. Frequências dos parasitas 

A taxa geral de parasitados foi de 33,13% (2.802), sendo 81% (2.270) de 

monoparasitismo, 17% (476) biparasitismo e 2% (56) de triparasitismo, havendo diferença 

significativa por sexo e idade. A maior associação biparasitária ocorreu entre a E.nana e E. 

coli com 34%, dentre os infectados com dois parasitas, totalizando 5,74% dos infectados. A 

associação entre E. coli e E. histolytica / E. dispar totalizaram 3,42% dos infectados. A maior 



 
 

27 
 

associação de três parasitas ocorreu entre E. nana, E. coli e E. histolytica / E. dispar com 

62,5%. Os helmintos mais prevalentes foram, no total e entre os parasitados, E. vermiculares 

com 0,16% e 0,92%, S. stercoralis com 0,18% e 1,07% e T. trichiura com 0,06% e 0,39% 

respectivamente. Espécies de protozoários não-patogênicos (comensais) também foram 

observadas, incluindo E. nana com 9,91% e 57,45% e E. coli com 4,17% e 24,23%. A única 

associação entre nematódeos ocorreu entre A. duodenale e S. stercoralis (0,035%). Outra 

associação entre os chamados “vermes” ocorreu entre o cestódeo H. nana e o nematódeo S. 

stercoralis. A bactéria simbionte  E. coli obteve as menores prevalências quando associada a 

outros organismos.(Tabela 3) 

 

Tabela 3. Descrição da amostra com relação ao número de parasitas 
(biparasitismo). Rio Grande do Norte, 2012. 

 
Poliparasitismo 

Parasita n % inf % pop 

E. nana + E. coli 172 6,13 1,058 

E. coli + E. histolytica 106 3,78 0,652 

E. nana + E. histolytica 85 3,03 0,523 

E. nana + G. lamblia 37 1,32 0,227 

E. coli + G. lamblia 17 0,606 0,104 

E. histolytica + I. butschlii 14 0,499 0,086 

E. nana + I. butschlii 12 0,428 0,073 

E. coli + I. butschlii 8 0,285 0,049 

E. nana + Escherichia coli 8 0,285 0,049 

E. histolytica + G. lamblia 7 0,249 0,043 

E. coli + H. nana 4 0,142 0,024 

E. nana + H. nana 4 0,142 0,024 

G. lamblia + H. nana 4 0,142 0,024 

E. coli + E. vermicularis 3 0,107 0,018 

E. histolytica + S. stercoralis 2 0,071 0,012 

E. vermicularis + G. lamblia 2 0,071 0,012 

A. duodenale + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 

A. duodenale + E. histolytica 1 0,035 0,0061 

A. duodenale + E. nana 1 0,035 0,0061 

E. histolytica + H. nana 1 0,035 0,0061 

E. nana + E. vermicularis 1 0,035 0,0061 

E. nana + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 

E. nana + T. trichiura 1 0,035 0,0061 

G. lamblia + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 

H. nana + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 

Total 494 17,57 3,033 
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No poliparasitismo com três parasitas, obtivemos uma maior associação entre E. nana, 

E. coli e E. histolytica (57% dos infectados com três parasitas e 1,74% do total de infectados), 

as primeiras são protozoários comensais e a última, parasita. Diferentemente da associação 

entre dois parasitas, no triparasitismo houve uma maior associação entre asquelmintos e 

protozoários, como: E. nana, E. coli e H. nana (0,35%, dentre a população com três parasitas, 

e 0,071% na população de infectados) E. histolytica, H. nana e T. trichiura obtiveram, na 

população com três parasitas e na população de infectados, 1,16% e 0,035%, respectivamente, 

repetindo-se para a associação entre E. nana, E. coli e S. stercoralis e E. nana, E. histolytica e 

S. stercoralis. Também foi encontrada associação entre as chamadas amebas (E. nana, E. coli, 

E. histolytica e I. butschlii). (Tabela 4) 

Tabela 4. Descrição da amostra com relação ao número de parasitas 
(poliparasitismo). Rio Grande do Norte, 2012. 

 
Poliparasitismo 

Parasita n % infec % pop 

E. nana + E. coli + E. histolytica 50 1,784 0,307 

E. coli + E. histolytica + I. butschlii 8 0,245 0,049 

E. nana + E. histolytica +  I. butschlii 7 0,249 0,043 

E. nana + E. coli + G. lamblia 5 0,178 0,030 

E. coli + E. histolytica + G. lamblia 3 0,107 0,018 

E. nana + E. coli + H. nana 2 0,071 0,012 

E. nana + E. histolytica +  S. stercoralis 1 0,035 0,006 

E. nana + E. histolytica +  G. lamblia 1 0,035 0,006 

E. coli + G. lamblia + I. butschlii 1 0,035 0,006 

E. coli + E. histolytica + E. vermicularis 1 0,035 0,006 

E.histolytica + H. nana + T. trichiura 1 0,035 0,006 

Total 80 2,809 0,490 

 

A Tabela 5 apresenta as prevalências estacionais das parasitoses intestinais envolvidas 

no estudo. O período do outono apresentou uma maior prevalência para Endolimax nana, 

como representante dos protozoários comensais, com 43,9%. Para os protozoários 

patogênicos o de maior prevalência foi o Giardia lamblia no período de inverno com 20,2%.  

O período estacional de maior prevalência parasitológica foi o outono, período este 

caracterizado pela presença de chuvas no semiárido nordestino, contrastando com o inverno, 

período de escassez de precipitações chuvosas. O mês de junho de 2010 obteve a maior 

frequência para E. nana (47,85%). 

O verão obteve uma menor prevalência de parasitados, fato que pode ser explicado 

pelas altas temperaturas e baixa umidade nas cidades pesquisadas, condições estas necessárias 
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aos parasitos para se desenvolverem. Trabalho realizado na cidade de Pelotas (RS) foi obtido 

uma maior prevalência no verão (Dias, 2005), com temperaturas em média de 22,8º C e 

umidade de 75,4%.  

Das seis verminoses (parasitoses) encontradas, o verão obteve maior prevalência em 

três delas: A. duodenale, A. lumbricoides e E. vermicularis. Em outras literaturas, pode-se 

associar o aparecimento do Ascaris ao Enterobius pela presença de solos e ambientes úmidos. 

Em alguns casos, podemos encontrar esses vermes em microambientes como lixos e entulhos. 

A prevalência de Ascaris e Trichures foi semelhante a encontrada por Dias (2005). As 

protozooses com maior prevalência ocorreram no período sazonal do inverno e da primavera. 

Alguns autores afirmam que a frequência de A. lumbricoides se mantém estável ao longo dos 

anos e que as protozooses, no entanto, decrescem em virtude da resistência imune adquirida e 

pelas mudanças comportamentais que expõem menos os indivíduos às fontes de infecção 

(Santos, 2007 e Silva, 2010). A região estudada possui como precipitações máximas os meses 

entre janeiro e junho com média entre 59,2 mm e 195,1 mm. As maiores frequências 

ocorreram nos meses chuvosos, contrapondo-se aos meses de seca. A menor frequência na 

seca, deve-se  a um baixo desenvolvimento dos parasitas em altas temperaturas e a veiculação 

hídrica dos mesmos. 

 

Tabela 5. Distribuição dos parasitas de acordo com a estação do ano. Rio Grande do Norte, 2012. 

 
Estação do Ano 

  

 
Inverno Outono Primavera Verão Total 

Parasita n % n % n % n % n % 

Endolimax nana 372 41,4 437 43,9 317 41,0 329 44,9 1.455 42,8 

Entamoeba coli 165 18,4 187 18,8 160 20,7 111 15,1 623 18,3 

Entamoeba histolytica 117 13,0 132 13,3 125 16,1 112 15,3 486 14,3 

Giardia lamblia 182 20,2 183 18,4 125 16,1 133 18,1 623 18,3 

Hymenolepis nana 20 2,2 18 1,8 17 2,2 13 1,8 68 2,0 

Iodamoeba butschlii 18 2,0 16 1,6 16 2,1 14 1,9 64 1,9 

Outros 25 2,8 23 2,3 14 1,8 21 2,9 83 2,4 

Total 899 100,0 996 100,0 774 100,0 733 100,0 3.402 100,0 

 

Foi encontrada uma alta prevalência de parasitas entre as mulheres estudadas, a qual se 

assemelha as prevalências encontradas em zonas rurais, visto que as cidades pesquisadas 

possuem zonas rurais e que são assistidas pelos laboratórios de análises clínicas. Esta alta 

prevalência entre mulheres pode estar associada ao contato maior das mães com crianças 
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infectadas, pois a inclusão da mulher no mercado de trabalho faz com que a alternativa mais 

viável para elas seja deixar seus filhos em creches. Dessa forma, o controle da higiene das 

crianças torna-se ainda mais difícil, sendo estas, grandes vetores de transmissão destes 

parasitas.  

Quando se comparou a frequência de cada parasitose isoladamente, por sexo, 

observou-se que os ancilostomídeos como o A. lumbricoides, T. trichiura e protozoonoses 

como E. nana, E. coli, G. lamblia, além da E. coli, foram mais prevalentes nas mulheres. Já 

nos homens, obtivemos mais prevalência nos ancilostomídeos A. duodenale, E. vermicularis, 

H. nana e S. stercoralis. Nas protozooses, as mulheres obtiveram uma maior prevalência em 

E. histolytica / E. dispar  e I. butschlii. (Tabela 6).  A alta incidência no grupo de mulheres 

acima de 19 anos pode ser explicada pelo fato de que nessa faixa etária encontra-se a maioria 

das gestantes. Essas pacientes realizam exames coproparasitológicos como parte dos exames 

pré-natais, diferentemente do que ocorre com mulheres não gestantes que são encaminhadas 

para esses exames se houver queixa relativa à enteroparasitose. 

 

Tabela 6. Distribuição dos parasitas de acordo com sexo. Rio Grande do Norte, 
2012. 

 
Sexo 

  

 
Feminino Masculino Total 

Parasita n % n % n % 

Endolimax nana 1.452 77,6 3 0,3 1.455 51,9 

Entamoeba coli 582 31,1 41 4,4 623 22,2 

Entamoeba histolytica 235 12,6 251 26,9 486 17,3 

Giardia lamblia 71 3,8 552 59,2 623 22,2 

Hymenolepis nana 8 0,4 60 6,4 68 2,4 

Iodamoeba butschlii 30 1,6 34 3,6 64 2,3 

Outros 27 1,4 56 6,0 83 3,0 

Total 1.870 100,0 932 100,0 2.802 100,0 

Diferentes variáveis como o sexo e idade passam a existir hábitos que favorecem ou 

não o encontro com o parasita. As variações na frequência das doenças entre homens e 

mulheres podem ocorrer por diferenças fisiológicas, intrínsecas ou comportamentais, sendo 

distribuídas por influência na estrutura da população. Deve-se considerar também que os 

cuidados podem ser diferenciados entre homens e mulheres, podendo haver dificuldade na 

busca de tratamento e, ainda, diferenças nos critérios de diagnóstico devido às variações 
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clínicas que podem apresentar-se de forma assintomática entre os sexos. (Santos & Merlini, 

2007). 

A distribuição das parasitoses por faixa etária revelou uma maior prevalência para 

protozoários comensais na faixa de 36 a 54 anos (E. nana) e 55 anos e mais (E. coli e I. 

butschlii). Para protozoários parasitas as faixas de até 25 anos e de 26 a 35 anos obtiveram as 

maiores porcentagens (E. histolytica / E. dispar e G. lamblia). Na população mais idosa da 

pesquisa foi encontrada a maior porcentagem com relação à contaminação por H. nana, verme 

prevalente em ambientes fechados, tornando crianças e idosos mais suscetíveis para este tipo 

de infecção. (Tabela 7) 

Tabela 7. Distribuição dos parasitas de acordo com a faixa etária. Rio Grande do Norte, 2012. 

 
Faixa Etária 

  

 
Até 25 anos 26 a 35 anos 36 a 54 anos 55 anos e + Total 

Parasita n % n % n % n % n % 

Endolimax nana 438 58,9 473 67,5 467 70,8 77 11,0 1.455 51,9 

Entamoeba coli 99 13,3 49 7,0 55 8,3 420 60,3 623 22,2 

Entamoeba histolytica 280 37,6 58 8,3 42 6,4 106 15,2 486 17,3 

Giardia lamblia 29 3,9 233 33,2 210 31,8 151 21,7 623 22,2 

Hymenolepis nana 6 0,8 4 0,6 0 0,0 58 8,3 68 2,4 

Iodamoeba butschlii 19 2,6 5 0,7 2 0,3 38 5,5 64 2,3 

Outros 47 6,3 18 2,6 5 0,8 13 1,9 83 3,0 

Total 744 100,0 701 100,0 660 100,0 697 100,0 2.802 100,0 

 

Após o resultado do exame, o paciente recebia o tratamento indicado pelo médico. 

Persistindo os sintomas, o paciente era novamente encaminhado ao Laboratório de Análises 

Clínicas para novo exame. Os homens possuem maior taxa de retorno ao Laboratório. Os 

parasitas que persistiam mesmo após o tratamento, foram: E. nana, G. lamblia, H. nana e T. 

trichiura (homens) e G. lamblia, I. butschlii e H. nana (mulheres). A maior taxa de 

reinfectados entre os homens pode ser creditada a uma baixa procura de cuidados médicos, 

pois alguns parasitas são assintomáticos, e imutabilidade de comportamento, diferentemente 

nas mulheres que buscam atendimento mais frequentemente por conta de exames preventivos. 

A análise por cidade mostra que a distribuição dos casos positivos foi mais elevada em 

Upanema e Pau dos Ferros para protozoários comensais (E. nana e E. coli). Para protozoários 

parasitas obteve-se uma maior prevalência na cidade de Upanema, para G. lamblia, e em 
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Areia Branca, Dix-Sept Rosado e Francisco Dantas para Entamoeba histolytica. Com relação 

aos helmintos, a cidade de Pau dos Ferros obteve a maior prevalência (9,1%). (Tabela 8) 

Tabela 8. Distribuição dos parasitas de acordo com o município. Rio Grande do Norte, 2012 

 Município   

 Baraúna Grossos Mossoró 
Pau dos 
Ferros 

Upanema 

Areia 

Branca, Dix-
Sept 

Rosado, 

Francisco. 
Dantas 

Total 

Parasita n % n % n % n % n % n % n % 

Endolimax nana 28 45,2 29 49,2 1.323 44,0 1 1,3 51 49,5 23 24,2 1.455 42,8 

Entamoeba coli 11 17,7 12 20,3 521 17,3 42 54,5 17 16,5 20 21,1 623 18,3 

Entamoeba histolytica 15 24,2 10 16,9 413 13,7 13 16,9 11 10,7 24 25,3 486 14,3 

Giardia lamblia 6 9,7 5 8,5 564 18,8 9 11,7 21 20,4 18 18,9 623 18,3 

Hymenolepis nana 0 0,0 0 0,0 57 1,9 7 9,1 1 1,0 3 3,2 68 2,0 

Iodamoeba butschlii 1 1,6 2 3,4 55 1,8 4 5,2 1 1,0 1 1,1 64 1,9 

Outros 1 1,6 1 1,7 73 2,4 1 1,3 1 1,0 6 6,3 83 2,4 

Total 62 100 59 100 3.006 100 77 100 103 100 95 100 3.402 100 

 

O número de 3.402 exames refere-se ao total de parasitas encontrados nos 2.802 

pacientes positivos. Alguns pacientes necessitaram retornar ao Laboratório para novo exame, 

seja por nova reinfecção ou tratamento inadequado, onde o mesmo poderia apresentar novos 

parasitas. 

Com relação à análise de associação com variáveis sócio-sanitárias, foram utilizadas 

informações agregadas por bairro do município de Mossoró. Foram identificados 23 bairros 

no banco de dados com as informações sobre enteroparasitoses. Outras informações relativas 

a indicadores econômicos e sanitários foram obtidas para estes bairros a partir do Censo 2010 

do IBGE. Considerando-se a população total em cada bairro e a presença de pelo menos um 

parasita, calculou-se a prevalência por bairro, a qual foi dicotomizada pela mediana em 

valores abaixo de 1,52% e acima de 1,52%. Importante ressaltar que esta prevalência foi 

calculada apenas para efeitos comparativos e não reflete a prevalência real em cada bairro, 

considerando que os dados dos infectados são relativos apenas à população usuária de 

serviços públicos de saúde. Em seguida os indicadores foram calculados em função destas 

categorias e estão expressos na Tabela 9. Pode-se perceber que os bairros com maior 

prevalência apresentam os piores indicadores sócio-sanitários, embora, pela análise dos 

intervalos de confiança, esta diferença não seja significativa, provavelmente por conta do 

tamanho da amostra (23 bairros).  
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Tabela 9. Estatísticas para variáveis sócio-sanitárias de acordo com a classificação da prevalência de 
enteroparasitas. Rio Grande do Norte, 2012. 

 Baixa Prevalência (até 1,52%) n = 13 Alta Prevalência (acima de 1,52%) n = 10 

 Média D.P. I.C. (95%) Média D.P. I.C. (95%) 

Renda Mensal Domiciliar 1.826,61 902,87 1.281,01-2.372,21 1.486,38 559,16 1.086,38-1.886,37 

Renda até 1 S.M.* 48,95 15,34 39,68-58,22 57,03 12,78 47,88-66,17 

Abastecimento de água Rede Geral* 80,21 9,82 74,28-86,14 83,63 5,15 79,94-87,32 

Presença de Banheiro* 81,33 7,60 76,73-85,92 84,08 4,98 80,52-87,63 

Lixo Coletado* 80,85 8,29 75,84-85,86 83,04 5,71 78,96-87,13 

* Percentual de domicílios. 

 

A cidade de Mossoró, assim como muitas no Brasil, apresenta-se com um padrão de 

desigualdade social, mostrando uma distribuição heterogênea entre os enteroparasitas, pois 

bairros com menor prevalência obtiveram variáveis sócio-sanitárias inversamente 

proporcionais à quantidade de infectados. As infecções causadas por parasitos podem ser 

apontadas como indicadores de desenvolvimento sócio-econômico de um país e sua alta 

frequência desencadeia, além de transtornos gastrintestinais, taxa metabólica diminuída e 

incapacidade de realizar atividades do dia a dia da dona de casa e do operário brasileiro. 

(Pinheiro et al, 2007) 

Estas prevalências são condizentes com a literatura encontrada quando se considera o 

nível socioeconômico da população em estudo. A prevalência média de enteroparasitas foi 

diretamente proporcional as condições de moradia que apresentam os piores indicadores 

socioeconômicos e sanitários. Houve uma significativa diferença entre protozooses e 

geohelmintos, pois entes microrganismos necessitam de umidade para terminar seu 

desenvolvimento. Entre estas protozooses, o E. nana obteve a maior prevalência, sendo 

seguido pela E.coli e E. histolytica. Os organismos comensais encontrados neste estudo não 

geram grandes riscos para a população, mas deve-se atentar que sua transmissão se assemelha 

a outros microrganismos patogênicos.  

Dentre as variáveis estudadas, a renda mensal domiciliar foi a que melhor ilustrou a 

diferença entre as prevalências, aumentando as chances de infecção à medida que a faixa 

salarial diminui. As outras variáveis possuem poucas diferenças, mas mesmo assim seguem 

um padrão de correlação.  
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6. Considerações finais 

Na Região pesquisada, existe um mosaico habitacional: ricos e pobres convivem em 

uma relação longínqua, onde as condições socioeconômicas se mostram como um abismo 

entre estas classes. Seus bairros evidenciam processos históricos de desenvolvimento 

desigual, se assemelhando aos antigos “guetos” e “cortiços” de séculos passados. Na 

interpretação dos dados deste estudo ressalta-se que a abordagem da situação de saúde 

segundo condições de vida ainda apresenta limitações conceituais, metodológicas e técnicas, 

inclusive pela dificuldade de operacionalização de variáveis sociais (Silva Jr., 1995). As 

associações encontradas podem ser mais fortes, em virtude de a agregação espacial utilizada 

nesta pesquisa ser o bairro. Os bairros de Mossoró apresentam significativa heterogeneidade 

social, com áreas de riqueza convivendo com bolsões de pobreza graças aos royalties do 

petróleo. 

O aumento populacional desordenado e a falta de investimentos em áreas carentes em 

Mossoró vêm produzindo espaços extremamente desiguais. Esta diferenciação social do 

espaço não significa apenas desigualdades nas "formas de morar", mas nas condições de 

convívios desta população com o ambiente a sua volta. Mais abrangente, ela tem um impacto 

na qualidade de vida e de saúde dos grupos populacionais residentes em áreas insalubres e 

desprovidas de serviços de infraestrutura urbana. As desigualdades em saúde em Mossoró 

estão polarizadas nos diferentes estratos de condição de vida. Os estratos de pior e 

intermediária situação, em geral, apresentam indicadores de saúde menos favoráveis do que o 

estrato de melhor condição de vida.  

O estudo realizado necessita de continuidade para agora monitorar os reservatórios de 

água destes municípios para uma avaliação mais precisa no que se refere à relação entre 

enteroparasitas e qualidade da água. As medidas sérias de saneamento básico e educação 

sanitária devem ser implantadas para que estas doenças diminuam e desafogue um sistema de 

saúde já amontado de pacientes. 
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8. Anexos 

Ficha de pedidos de exames realizados no Lacem (Mossoró). 
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DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O pesquisador abaixo assinado, responsável pelo projeto “Prevalência de 

enteroparasitoses na população do Alto Oeste Potiguar” vêm solicitar a DISPENSA DO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO pelos motivos abaixo 

elencados: 

 

 

a) O projeto utilizará somente dados secundários obtidos a partir do estudo de 
material já coletado para fins diagnósticos. 

b) Os nomes dos indivíduos não serão expostos (dados pessoais desvinculados de 
qualquer identificação do sujeito). 

c) O número de indivíduos (± 5.000) e o período dos exames (janeiro de 2010 a 
dezembro de 2010) impossibilita a apresentação do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

 

Nestes termos, me comprometo a cumprir todas as diretrizes e normas reguladoras 

descritas na Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996 e Resolução n° 251 de 05 de 

agosto de 1997, referentes às informações obtidas com Projeto. 

 

 

 

____________________________________ 

Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira 
           Pesquisador responsável 
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Estado do Rio Grande do Norte 
Prefeitura Municipal de Mossoró 
Secretaria Municipal da Cidadania 

Gerência Executiva da Saúde 
 

Termo de concessão 

Natal, 06 de Dezembro de 2011 

 

À Sra. Selma Maria Bezerra Jerônimo 

Coordenadora do Comitê de Ética da UFRN 

Cumprimentando-a, manifesto ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte a anuência para realização da pesquisa intitulada: “Prevalência de Enteroparasitoses na 

Região do Alto Oeste Potiguar”, sob a coordenação do Dr. Prof. Angelo Giuseppe Roncalli da 

Costa Oliveira, e assumo o compromisso de apoiar e disponibilizar a infraestrutura necessária 

para o desenvolvimento da referida pesquisa, utilizando as instalações, o apoio dos recursos 

humanos do Laboratório Central de Mossoró (LAM) e os dados armazenados neste laboratório. 

Atenciosamente, 

 

 

Rua Pedro Alves Cabral, 01 – Bairro Aeroporto – Telefax (84)3315-4831 – CEP. 59.607-140 
smsmossoro@rn.gov.br/saude@prefeiturademossoro.com.br 
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Estado do Rio Grande do Norte 
Prefeitura Municipal de Mossoró 
Secretaria Municipal da Cidadania 

Gerência Executiva da Saúde 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Natal, 06 de Dezembro de 2011 

À Sra. Selma Maria Bezerra Jerônimo 

Coordenadora do Comitê de Ética da UFRN 

 

Cumprimentando-a, manifesto ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte a anuência para realização da pesquisa intitulada: “Prevalência de Enteroparasitoses na 

Região do Alto Oeste Potiguar”, sob a coordenação do Dr. Prof. Angelo Giuseppe Roncalli da 

Costa Oliveira, e assumo o compromisso de apoiar e disponibilizar a infraestrutura necessária 

para o desenvolvimento da referida pesquisa, utilizando as instalações e o apoio dos recursos 

humanos do Laboratório Central de Mossoró (LAM). 

 

Atenciosamente, 

 

 

Rua Pedro Alves Cabral, 01 – Bairro Aeroporto – Telefax (84)3315-4831 – CEP. 59.607-140 
smsmossoro@rn.gov.br/saude@prefeiturademossoro.com.br 


