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RESUMO 

 

As parasitoses intestinas apresentam de média a alta frequência nos 

países em desenvolvimento sendo as crianças o principal grupo atingido. Diversos 

fatores associados ao hospedeiro, tais como ambiente e hábitos da comunidade, 

como saneamento básico deficiente, grau de escolaridade dos responsáveis e 

desconhecimento favorecem a distribuição espacial das parasitoses intestinais, 

aumentando o risco dessas infecções. Dentre as crianças, as com necessidades 

especiais são as que apresentam potencialmente maior susceptibilidade a essas 

infecções por possuírem atenção e aprendizagem deficientes, distúrbios 

psicomotores, maior contato com o ambiente externo e hábitos alimentares 

inadequados. Baseado no contexto apresentado, esse trabalho objetivou 

identificar os enteroparasitos, bem como os fatores de risco associados à 

aquisição dessas parasitoses, em crianças com necessidades especiais atendidas 

na Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói, RJ e assim contribuir para 

o entendimento da epidemiologia dessas parasitoses e fornecer subsídios para 

intervenções possibilitando uma melhora na qualidade de vida desse segmento 

comunitárioFoi realizada sensibilização dos pais ou responsáveis de crianças 

atendidas no Instituto de Reabilitação, sendo distribuídos coletores para 

recolhimento de amostras fecais e aplicado questionário epidemiológico. As 

amostras foram processadas pelas técnicas de Ritchie modificado por Young, 

Faust et al., Lutz e Baermann-Moraes. Aderiram ao estudo 277 crianças especiais, 

sendo que dessas 156 entregaram amostras fecais. Do total de participantes, 13 

(8,3%) foram positivos para parasitos intestinais, sendo Blastocystis sp. (46,15%) 

o parasito mais frequente. Foi observada uma maior positividade para 

protozoários, principalmente não patogênicos. Encontrou-se associação 

estatisticamente significativa entre grau de escolaridade da mãe com a 

positividade para enteroparasitos. Apesar da condição especial no grupo avaliado 

que aumentaria o risco para transmissão de enteroparasitos, a baixa frequência 

encontrada demonstrou a existência de cuidados adequados de saúde, 

prevenindo essas infecções. No grupo positivo torna-se importante ressaltar aos 

pais ou cuidadores a necessidade de atenção as questões de higiene pessoal e 

ambientais associadas principalmente ao comportamento das crianças, qualidade 

da água e alimentos, considerando que a transmissão desses parasitos ocorre por 

via feca-oral associado a múltiplos fatores. 

Palavras-chave: crianças especiais, parasitos intestinais, Blastocystis sp., fatores 

de risco. 

 



ABSTRACT 

 

 

Intestinal parasites have medium to high frequence in developing countries being 

the children reached the main group. Several factors associated with the host, 

such as environment and community habits such as poor sanitation, education 

level of those responsible and ignorance favor the spatial distribution of intestinal 

parasites, increasing the risk of these infections. Among children, those with 

special needs are those with potentially greater susceptibility to infections because 

they have learning disabilities and attention, psychomotor disturbances, increased 

contact with the outside environment and poor eating habits. Based on the 

presented context, this study aimed to identify intestinal parasites, as well as the 

risk factors associated with the acquisition of these parasites in children with 

special needs served by Fluminense Association of Rehabilitation (AFR) in Niterói, 

RJ and thus contribute to the understanding of the epidemiology these parasites 

and provide support interventions enabling an improved quality of life of this 

community segment sensitization was conducted of parents or guardians of 

children attending the AFR, distributed collectors for collecting fecal samples and 

applied epidemiological questionnaire. The samples were processed by techniques 

Ritchie modified by Young, Faust et al., Lutz and Baermann-Moraes. They joined 

the study 277 special children, and of these 156 gave fecal samples. Of the total 

participants, 13 (8.3%) were positive for intestinal parasites, and Blastocystis sp. 

(46.15%) of the more common parasite. Greater positive for protozoa, mainly non-

pathogenic was observed. There was a statistically significant association between 

level of education with positive for intestinal parasites. Despite the special condition 

in the evaluated group would increase the risk for intestinal parasites transmission, 

low frequency found demonstrate the existence of adequate health care, 

preventing these infections. On the plus group becomes important to emphasize to 

parents or caregivers the need for attention to issues of personal hygiene and 

environmental related mainly to the behavior of children, water quality and food, 

since transmission of these parasites occurs fecal-mouth associated with multiple 

factors. 
Key Words:  special children, intestinal parasite, Blastocystis sp., risck factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças infecciosas e parasitárias são responsáveis por milhões de 

óbitos por ano. Mais de um bilhão de pessoas, que representa um terço da 

população mundial, sofrem com uma ou mais doenças tropicais negligenciadas, 

nas quais se incluem as parasitoses intestinais (CDC, 2015) sendoas crianças o 

grupo da população mais suscetível a essas parasitoses (BATISTA, TREVISOL E 

TREVISOL, 2009; BOEIRA et al., 2010). Dentre os helmintos, os mais freqüentes 

na população são os nematelmintos onde se destacam Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura e os ancilostomídeos: Necator americanus e Ancylostoma 

duodenale. Dentre os protozoários, destacam-se Entamoeba histolytica e Giardia 

duodenalis (WHO, 1997).Outro protozoário intestinal evidenciado com frequência 

é Blastocystis hominis, cuja patogenicidade ainda é discutida (CDC, 2006). 

O comportamento humano está associado diretamente e interfere de 

muitas maneiras na transmissão desses parasitos (PATZ et al., 2000). Os fatores 

relacionados à manutenção de altas taxas de prevalência de parasitoses 

intestinais são diversos, mas as formas precárias de condições de vida da 

população associada à falta de higiene pessoal e doméstica são apontados como 

os principais fatores de transmissão (GELATTI et al., 2013). 

De acordo com Tavares-Dias e Grandini (1999), no Brasil, o problema 

envolvendo as parasitoses intestinais possui uma gravidade ainda maior, pela falta 

de políticas para a educação sanitária mais efetiva. Entretanto, sabe-se que, para 

a eliminação deste problema, são necessárias melhorias nas condições 

socioeconômicas, no saneamento básico e na educação em saúde, além de 

algumas mudanças em hábitos culturais da população. 

Ainda que, nas últimas décadas, o Brasil tenha passado por modificações 

que melhoraram a qualidade de vida da população, as parasitoses intestinais 

ainda são endêmicas em diversas áreas do país, constituindo um problema 

relevante de Saúde Coletiva (BELO et al., 2012) 

O levantamento de enteroparasitoses, por meio de técnicas 

coproparasitológicas representa uma das formas de avaliar as condições de vida 
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da população, sendo a alta prevalência destes parasitos, indicador da 

necessidade de implementação de medidas profiláticas na rotina da população 

(CANTOS et al., 2002). 

A falta da qualidade no atendimento em saúde, a implementação de ações 

de prevenção e manutenção das infecções parasitárias são os principais 

problemas enfrentados nos países em desenvolvimento e de um modo gera. 

Segundo Carvalho et al. (2002), as informações sobre a prevalência de helmintos 

intestinais no Brasil são escassas ou mesmo nulas para determinadas regiões e 

quando essas informações existem, elas não podem ser comparadas porque as 

técnicas utilizadas diferem entre os diversos estudos. 

Características do hospedeiro como idade, estado nutricional, fatores 

genéticos, imunológicos, culturais, comportamentais e profissionais favorecem a 

infecção parasitária. Em relação ao parasito consideram-se a resistência ao 

sistema imune do hospedeiro e os mecanismos de escape verificados ao longo do 

seu ciclo. Algumas condições ambientais, como temperatura, umidade, tipo de 

solo associadas aos fatores apresentados anteriormente podem também propiciar 

e definir a ocorrência dessas infecções (FREI et al., 2008). 

A prevalência de parasitoses intestinais no Brasil pode ser elevada em 

crianças, principalmente na faixa de 3 a 12 anos, porém esse índice depende da 

região, da cidade e correlaciona-se com as condições de saneamento básico, 

moradia e do nível socioeconômico (FREI et al., 2008; MENEZES et al., 2008). 

Santos et al. (2014) observaram a prevalência de parasitos intestinais entre 

crianças de 2-6 anos de uma creche em Florianópolis-SC e a faixa etária mais 

acometida foi a de 5-6 anos. 

Isto ocorre em função do não atendimento e/ou desconhecimento das 

noções básicas de higiene e também por estarem atravessando uma fase de 

descobertas, na qual levam todos os objetos à boca, tendo maior contato com 

objetos potencialmente contaminados com formas evolutivas infectantes de 

parasitos (BATISTA, TREVISOL E TREVISOL, 2009). Além de a criança ser o alvo 

da infecção parasitária é nela que os efeitos das parasitoses tornam-se mais 

significativos (SILVA, 1997). 
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Segundo Mehraj et al. (2008), a pobreza associada a baixa qualidadedo 

saneamento básico e a idade das crianças, em questão, são fatores de risco para 

à infecção enteroparasitária, sendo necessário promover a eliminação dos 

parasitos em grande escala e realizar a promoção da saúde por meio de 

campanhas públicas possibilitando assim, sensibilização sobre higiene e saúde. 

Um estudo realizado na Turquia por Okyay et al. (2004) também revelou 

que a infecção parasitária representa um importante problema de saúde coletiva e 

fatores como o grau de escolaridade materna, uso de sanitários de forma 

adequada e a higiene pessoal apresentaram associações significativas com a 

infecção. Os autores concluem que intervenções em educação e saúde para as 

crianças e para os pais são estratégias essenciais para a resolução da questão. 

Devido aos efeitos deletérios das parasitoses intestinais em crianças, 

diversos estudos têm avaliado estratégias de controle para essas nas populações 

com maiores prevalências como, por exemplo, crianças em idade escolar. Em 

indivíduos portadores de necessidades especiais há poucos estudos sobre a 

ocorrência de enteroparasitoses, embora os dados da Organização Mundial da 

Saúde demonstrem que cerca de 11% da população brasileira sofre de algum tipo 

de deficiência (SILVA et al., 2010). 

As crianças com necessidades especiais apresentam, temporariamente ou 

permanentemente, uma condição crônica, física, de desenvolvimento, 

comportamental ou emocional diferenciadas, e necessitam de serviços de saúde, 

além dos procedimentos normais preconizados para crianças da mesma idade 

(NEVESet al., 2013).  

Segundo Silva et al. (2010), portadores de necessidades especiais 

tornam-se mais suscetíveis a adquirirem infecções parasitárias por possuírem 

atenção e aprendizagem deficientes, distúrbios psicomotores e hábitos 

alimentares inadequados.  

Garcia et al. (2004) sugerem que o retardo mental pode influenciar 

diretamente nos hábitos de higiene e, consequentemente, favorecer o contato com 

os enteroparasitos.  
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Baseado neste contexto, este estudo teve como objetivo identificar a 

frequência e os fatores de risco associados às parasitoses intestinais em crianças 

com transtornos neurológicos atendidas no ambulatório da Associação 

Fluminense de Reabilitação em Niterói, RJ, contribuindo assim para o 

entendimento da epidemiologia desses parasitos nesse grupo e fornecer subsídios 

para ampliar essas informações e fomentar intervenções melhorando a qualidade 

de vida da comunidade em questão. 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1.OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar parasitoses intestinais em crianças com transtornos neurológicos 

atendidas na Associação Fluminense de Reabilitação- Niterói, RJ. 

 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar a frequência de parasitos intestinais em crianças com 

transtornos neurológicos atendidas pela Associação Fluminense de Reabilitação. 

Identificar fatores de risco associados à transmissão dessas parasitoses 

nas crianças com transtornos neurológicos atendidas na Associação Fluminense 

de Reabilitação.  
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3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

3.1. PARASITOSES INTESTINAIS 

Os parasitos intestinais são patógenos que infectam constantemente os 

seres humanos e são divididos em dois grandes grupos, os protozoários e os 

helmintos, podendo causar diversas injúrias ao organismo (FREITAS et al., 2004). 

As parasitoses intestinais são transmitidas por via fecal-oral, por meio da 

ingestão de ovos e cistos presentes em águas contaminadas por fezes humanas, 

alimentos contendo essas estruturas parasitárias, ausência de saneamento básico 

e hábitos higiênicos inadequados. A transmissão também ocorre pela penetração 

de larvas de helmintos na pele e nas mucosas de seres humanos e outros animais 

(SEIXAS et al., 2011). 

Parasitos intestinais causam morbidade e mortalidade significativas em 

todo mundo, particularmente em países subdesenvolvidos, sendo a avaliação da 

frequência desses parasitos um parâmetro importante para avaliar a situação da 

saúde pública ambiental de uma determinada região (KUCIK et al., 2004; 

FORTES, 2014).  

Oliveira et al. (2014) realizaram um estudo para identificar 

enteroparasitoses em 558 protocolos de pacientes atendidos pelo Laboratório de 

Análises Clínicas do Curso de Farmáciada Universidade Estadual da Paraíba 

(LAC), na cidade de Campina Grande-PB e verificaram positividade em 30,7% 

(171), sendo os protozoários intestinais mais frequentes Endolimax nana 

(28,92%), Entamoeba coli (28,22%), Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 

(19,64%) e Giardia lamblia (12,5%). Entre os helmintos, foram evidenciados 

Ascaris lumbricoides (4,29%), Trichuris trichiura (0,35%) e Strongyloides 

stercoralis (1,08%). 

Macedo et al. (2010) avaliaram a frequência de E. histolytica/E. dispar, B. 

hominis e de sua associação em amostras de fezes de 1749 pacientes atendidos 

no Hospital Universitário Antônio Pedro na cidade de Niterói, em 2008,por meio 

de levantamento no livro de registros de resultados de exames parasitológicos de 
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fezes e encontraram uma prevalência de 14,1% de positividade, sendo de 6,7% 

para B. hominis, sendo este o protozoário com maior frequência. 

Silva (2006) analisou 9100 amostras de 26 filiais ambulatoriais da cidade 

do Rio de Janeiro-RJ, sendo asamostras submetidas a exame a fresco, método 

de Hoffman e de Kato-Katz. A análise final revelou que 70% das amostras 

examinadas continham Blastocystis hominis, dasquais 35% apresentaram esse 

parasito associadoa outros protozoários e/ou helmintos, enquanto que65% 

revelaram somente a presença de Blastocystis hominis. 

 

3.2. PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS 

O parasitismo intestinal ainda se constitui em um sério problema de Saúde 

Coletiva no Brasil, principalmente pela sua estreita relação com o grau de 

desnutrição das populações, afetando especialmente o desenvolvimento físico, 

psicossomático e social de crianças (FERREIRA e ANDRADE, 2005). As 

infecções causadas por parasitos intestinais estão entre asdoenças mais comuns 

e mais negligenciadas, afetando mais de 30% da população mundial (UNICEF, 

1998). 

Estas parasitoses ocorrem com mais frequência em crianças em idade 

escolar devido ao hábito de brincar no chão e levar as mãos sujas à boca e, 

muitas vezes, sem o conhecimento dos pais ou responsáveis, alimentarem-se sem 

lavar as mãos e também associado à imunidade que ainda está em consolidação 

(BARATA 2000; COLLEY, 2000; MORRONE et al., 2004; QUADROS et al., 2004). 

Segundo Mamus et al. (2008), a transmissão de parasitoses intestinais de 

criança para criança em ambientes coletivos, como escolas, creches ou 

instituições,  dá-se facilmente. 

A imaturidade imunológica da faixa etária de 0-12 anos sua dependência 

de cuidados alheios, entre outros fatores, torna-a mais suscetível a agravos. A 

ocorrência de parasitoses intestinais na idade infantil, especialmente na idade 

escolar, consiste em um fator agravante da subnutrição, podendo levar aum 
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prejuízo nutricional, comprometendo o desenvolvimento físico e intelectual, 

particularmente das faixas etárias mais jovens da população (MACEDO, 2005). 

Outro fator importante é a ingestão de alimentos contaminados por formas 

evolutivas de parasitos, sendo essa forma um dos meios mais comuns de 

infecção. Ludwig et al. (1999) apontaram que é importante a lavagem correta e a 

proteção dos alimentos consumidos por crianças. 

As parasitoses intestinais em crianças podem determinar sintomas leves e 

inespecíficos, tais como distúrbios do sono, vômitos ocasionais, dificuldade de 

concentração e irritabilidade, o que pode resultar em baixa qualidade de vida 

(BOEIRA et al., 2010). A maioria desses sintomas poderia ser evitada se as 

investigações parasitológicas fossem mais abrangentes e não negligenciadas no 

Brasil (VASCONCELOS et al., 2011). 

Em 1997, um estudo realizado por Ferreira e Marçal Júnior avaliou a 

ocorrência de parasitos intestinais em 103 estudantes do Distrito de Martinésia, 

município de Uberlândia-MG. A prevalência encontrada foi de 22,3% e os índices 

de infecção mais elevados foram observados no grupo etário 8 a 9 anos (34,8%), 

nos moradores da vila (30,0%) e no sexo feminino (26,9%). Os autores concluíram 

que a prevalência de enteroparasitoses no grupo estudado foi inferior ao esperado 

para uma comunidade rural, o que é, provavelmente, uma consequência das boas 

condições sanitárias presentes naquele distrito. 

Em Guarapuava-PR, um estudo epidemiológico foi realizado para 

identificar a frequência e os fatores de risco para enteroparasitoses e sua 

correlação com o estado nutricional de crianças em idade pré-escolar. Foi 

demonstrado que 60,59% das amostras apresentavam-se positivas para pelo 

menos um parasito, sendo os parasitos mais prevalentes Giardia intestinalis 

(50,73%) e Ascaris lumbricoides (15,27%) (PITTNER et al., 2007). 

Ponciano et al. (2012) avaliaram a ocorrência de parasitoses em 171 

escolares de 6 a 12 anos do sistema público de ensino de Alfenas-MG e 

observaram positividade em 31 amostras (18,12%). Entamoeba coli (14,03%) e a 

Giardia lamblia (5,58%) foram os parasitos mais encontrados. 
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Abrahão e Solpesa (2013) realizaramum levantamento sobre a 

prevalência de enteroparasitoses em crianças em idade escolar na cidade de 

Osório-RS. Foram analisadas 59 amostras de fezes de escolares, de ambos os 

sexos, com idades entre seis e 11 anos, estudantes do primeiro ao quinto ano do 

ensino fundamental de escolas públicas. Das 59 amostras, seis (10,3%) estavam 

positivas para cistos de Entamoeba coli e cistos de Endolimax nana. 

Uchôa et al. (2001) avaliando 218 crianças de creches comunitárias de 

Niterói-RJ e de 43 funcionários, observaram uma alta prevalência de 

enteroparasitos como Giardia duodenalis, Entamoeba coli e Ascaris lumbricoides, 

o que foi associado à transmissão interpessoal entre as crianças, contaminação 

ambiental ou mesmo a ocorrência de ingestão de alimentos e/ou água 

contaminada. 

Em um estudo com 276 crianças de quatro creches municipais na cidade 

de Rio Verde-GO, Zaiden et al. (2008) verificaram positividade em 39,9%, 

observando maior prevalência de parasitoses em crianças na faixa etária de 

quatro anos, do sexo feminino, cujos responsáveis possuíam escolaridade 

fundamental incompleta, sendo o protozoário Giardia duodenalis o mais 

encontrado. Nesse estudo, os autores relataram maior positividade para 

protozoários em relação às helmintoses. Os resultados desse estudo apontaram 

para a importância da melhoria das condições socioeconômicas e sanitárias por 

meio de ações a serem implementadas em programas de promoção de saúde. 

Monteiro et al.  (2009), encontraram uma prevalência de 66,4% entre 211 

crianças de creches públicas de diferentes bairros do Município de Coari (AM) e 

os parasitos mais encontrados foram Ascaris lumbricoides (37%), Trichuris 

trichiura (21,6%), ancilostomídeos (5%), Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 

(14%), Entamoeba coli (11%) e Giardia duodenalis (4,4%). Os autores concluíram 

que para que o problema das parasitoses intestinais fosse solucionado 

seriamnecessárias ações de orientação sobre prevenção e tratamento a fim de 

educar o público-alvo, evitando-se, assim, danos à saúde infantil decorrentes da 

falta de conhecimento sobre essas enfermidades por parte da família e da escola. 
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Uchôa et al. (2009) estudando 372 crianças e 57 funcionários de oito 

creches comunitárias do município de Niterói-RJ, obtiveram positividade para 

enteroparasitos em 51,6% das crianças e encontraram um maior número de 

amostras positivas entre as crianças de 2 – 6 anos de idade. Rodrigues et al.  

(2014) afirmaram que no Brasil o número de crianças com idades de 0-6 anos 

parasitadas é muito elevado e essa faixa etária é a mais acometida da população 

pediátrica. 

Santos et al. (2014), estudando 57 crianças de 2 a 6 anos matriculadas 

em creches da cidade de Florianópolis-SC obtiveram positividade para 

enteroparasitos em 61,4% das crianças. Os autores constataram que a elevada 

frequência de parasitos intestinais reforça a necessidade da implantação de 

medidas de prevenção e educação em saúde que melhorem as condições de vida 

das crianças e dos adultos. 

Leite et al.  (2014) realizaram um estudo entre 43 crianças na faixa etária 

de 0-12 anos residentes e 25 funcionários de uma instituição filantrópica religiosa, 

situada na cidade de Niterói-RJ e evidenciaram uma prevalência de ¨9,8% (30 

crianças). Os protozoários mais prevalentes foram Blastocystis hominis (44%), 

Endolimax nana e Giardia lamblia. Os helmintos foram menos prevalentes,foram 

Hymenolepis nana, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura e Ascaris 

lumbricoides. 

Reuter et al. (2015) avaliaram a frequência de parasitoses intestinais em 

31 crianças de uma creche em Santa Cruz do Sul-RS, com idades entre 0 a 5 

anos e a característicado perfil sociodemográfico e de moradia das mesmas. Foi 

observada uma alta positividade (32,3%) e os autores afirmaram que é 

fundamental a implementação de programas e estratégias de educação em 

saúde,objetivando a prevenção e minimização das parasitoses intestinais. 

. 

 

3.3. FATORES DE RISCO PARA PARASITOSES INTESTINAIS 

Fatores de risco possui como definição, fatores associados ao aumento do 

risco de se desenvolver uma doença, ou seja, a chance de uma pessoa sadia, 
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exposta a determinados fatores, ambientais ou hereditários, adquirir uma doença. 

Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, ser herdados ou 

representar hábitos ou costumes próprios de um determinado ambiente social e 

cultural (INCA, 2015). 

Neste contexto, as enteroparasitoses desencadeiam altos índices de 

morbidade em países onde o crescimento populacional não é acompanhado de 

melhoria significante nas condições de vida (FEREIRA et al., 2000). A grande 

magnitude e ampla distribuição geográfica das parasitoses intestinais, em conjunto 

com as alterações que podem causar no organismo humano, têm conferido a 

essas infecções um lugar de destaque entre os principais problemas de saúde da 

população (FONSECA et al., 2010). 

Por conta da multiplicidade de fatores relacionados à sua ocorrência, 

muitos dos quais de difícil controle pelo setor de saúde nesse país, tais 

parasitoses persistem como um problema de saúde na população brasileira 

apesar de estudos científicos e avanços da tecnologia, disponíveis para o seu 

controle (FONSECA et al., 2010). 

A prevalência de parasitos intestinais pode estar associada a diversos 

determinantes, entre eles, fatores econômicos, sociais e ambientais como 

instalações sanitárias inadequadas, poluição fecal da água e de alimentos 

consumidos, fatores socioculturais, contato com animais, ausência de saneamento 

básico, além da idade do hospedeiro e da espécie de parasito infectante 

(GAMBOA et al., 2003; SOUSA et al., 2015). 

Os helmintos e protozoários ao eliminarem suas formas evolutivas junto 

com as fezes, podem contaminar o ambiente, podendo os ovos ou cistos serem 

levados aos alimentos, ou serem arrastados pela água (PEDROSO e SIQUEIRA, 

1997). 

Portanto, fatores ambientais favorecem o desenvolvimento e/ou a 

propagação das formas infectantes, enquanto o nível sócio-econômico é 
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responsável pela contaminação do ambiente com esses parasitos (PEDROSO e 

SIQUEIRA, 1997). 

Um fator de risco importante para a infecção por parasitos intestinais e 

uma via importante de transmissão é o consumo de hortaliças cruas contendo 

estruturas parasitárias (CANTOS et al., 2014). Isto pode ocorrer pela 

contaminação do solo e da água de irrigação e lavagem, desde a colheita até a 

preparação nas cozinhas de casas, escolas e outros logradouros (MESQUITA et 

al., 1999) 

Mesquita et al. (1999) realizaram um estudo parecido nas cidades de 

Niterói-RJ e Rio de Janeiro-RJ em que foi verificado a ocorrência de estruturas 

parasitárias em hortaliças cruas comercializadas nessas cidades e apenas 6,2% 

das amostras apresentaram estruturas parasitárias. Foi observada a presença de 

contaminantes como ácaros, ovos de ácaros, insetos, larvas de nematóides e 

protozoáriosem quase todas as amostras (96,1%), inclusive nas de restaurantes. 

Os autores afirmaram que o alto percentual encontrado sugere a presença de 

risco de infecção, pois associado a esses agentes poderiam existir estruturas 

parasitárias infectantes para o homem. 

Cantos et al. (2014) verificaram a ocorrência de estruturas parasitárias em 

alfaces e agrião comercializados em uma feira livre e um supermecado de 

Florianópolis-SC e constataram que 100% das hortaliças estavam contaminadas. 

Este trabalho evidenciou a importância de uma adequada higienização das 

hortaliças ingeridas cruas, devendo-se lavá-las folha a folha com bastante água 

corrente até que não sejam mais observados resíduos. 

Esteves e Figueroa (2009) pesquisaram a ocorrência de enteroparasitos 

de interesse para a saúde em hortaliças comercializadas na feira livre de Caruaru-

PE e observaram que 15,27% das hortaliças como alface, couve, cebolinha, 

brócolis e coentro estavam contaminadas com espécies de enteroparasitos. Vieira 

et al.  (2013) analisaram a presença de formas transmissíveis de enteroparasitos 

em hortaliças consumidas cruas na cidade de Pelotas-RS e estudaram amostras 

de alface, agrião e rúcula, sendo quea hortaliça que apresentou maior positividade 

foi a rúcula (42%), seguida do agrião (25%) e da alface (24%). As principais 
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estruturas parasitárias encontradas foram cistosde Entamoeba coli, Endolimax 

nana, Giardia lamblia, ovos de Ascaris spp. Toxocara spp. e larvas de 

ancilostomídeos. 

Pedroso e Siqueira (1997) examinaram chupetas de 86 crianças na faixa 

etária de zero a sete anos, residentes no bairro Vila Promessa, situado na periferia 

de Alfenas-MG realizando exame microscópico do sedimento obtido da 

centrifugação do líquido resultante da lavagem das mesmas. Os autores 

verificaram a contaminação de 10 chupetas, o que correspondeu a (11,63%), 

ressaltando a importância de objetos de uso pessoal como possíveis veículos para 

formas evolutivas de parasitos, contribuindo para sua transmissão. 

Machado et al. (1999) mostraram a prevalência de diferentes parasitoses 

intestinais entre 199 crianças de escolas públicas e privadas da cidade de 

Mirassol (SP). Foi observado que indicadores do nível sócioeconômico, de 

escolaridade dos pais ou de um deles, de saneamento básico foram os 

determinantes de parasitose intestinal e os autores evidenciaram que as maiores 

freqüências para parasitoses ocorreram tanto entre as crianças de baixa renda 

quanto entre as que tinham pais com nível de escolaridade mais baixo, sendo a 

origem das hortaliças foi um fator significativo para determinação destas 

parasitoses. 

Ludwing et al. (1999) estudaram a frequência de enteroparasitos na 

população de Assis-SP entre os anos de 1990 a 1992, por meio de 18.366 

exames parasitológicos de seis postos de atendimento sanitário (PAS). Os autores 

observaram que a faixa etária de 3 a 12 anos apresentou maior número de 

indivíduos parasitados e estabeleceram uma correlação entre as condições de 

saneamento básico, expressos pelo número de ligações de água e esgoto, e a 

frequência de parasitoses.  

Ribeiro e Marçal Júnior (2003), investigando a prevalência de geo-

helmintíases e avaliando fatores de risco associados à infecção de escolares da 

zona rural de Uberlândia (MG) concluíram que o conhecimento insatisfatório sobre 

os parasitos e o contato direto com a terra foram os fatores de risco mais 

importantes. 
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Ferreira et al. (2006) fizeram um levantamento do índice de parasitoses 

intestinais, o estado nutricional e o perfil de risco para endoparasitoses em 

crianças na faixa etária de 4-6 de uma creche municipal do município de 

Guarapuava-PR, correlacionando esses fatores. Eles relataram positividade para 

enteroparasitos de 31,7% e destes aproximadamente 10% apresentavam déficit 

nutricional. Foi constatada com a pesquisa uma estreita ligação entre condições 

de vida precárias, parasitose intestinal e desenvolvimento inadequado. 

Quihui et al. (2006) realizaram um estudo sobre opapel do grau de 

escolaridade das mães e de seus empregos sobre a prevalência de parasitoses 

intestinais em 507 crianças de 12 comunidades rurais de dois estados do México. 

As informações sócio-econômicas foram obtidas oralmente e o modelo de 

regressão foi utilizado para determinar a associação de indicadores sócio-

econômicos e o parasitismo intestinal. Os autores observaram que o parasitismo 

intestinal continua a ser um importante problema de saúde públicano México e que 

baixarenda, defecar em ambientes abertos, a situação de emprego e um baixo 

nível de educação das mães foram fatores importantes relacionados a essas 

infecções e concluíram que as mães devem estar envolvidas em iniciativas de 

saúde para controlar o parasitismo intestinal no país em questão. 

Em 2007, Komagome et al. estabeleceram a ocorrência de parasitoses 

intestinais em crianças e funcionários de uma creche municipal da cidade de 

Itambé-PR e os fatores de risco associados a mesma investigando 145 indivíduos 

(127 crianças e 18 adultos) e verificaram prevalência de 34,5%. Neste estudo, 

crianças com até dois anos de idade apresentaram 4,8 vezes mais chances de 

adquirir parasitoses, o gênero feminino foi considerado fator de proteção e o 

consumo de água não filtrada determinou 15,9 vezes mais chance de apresentar 

parasitoses intestinais. 

Acka et al. (2010) realizaram um levantamento sobre conhecimentos, 

atitudes e práticas (CAP) sobre helmintos em crianças em idade escolar e adultos 

de duas comunidades rurais da Costa do Marfim. Ambas as comunidades não 

tinham acesso a água limpa e apenas um quarto das casas possuíam latrinas 
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funcionando. Foram entrevistados 207 chefes de família, 111 (53.6%) em 

Me´lapleu e 96 (46.4%) em Zouatta Ii. Foi concluído que a quimioterapia 

preventiva realizada nas crianças é limitada porque não atinge a população mais 

velha e a falta de conhecimentos sobre helmintos é um importante fator de risco, 

principalmente em relação aos adultos, a melhoria no saneamento e no acesso a 

água potável é importante para o controle das grandes helmintíases e que os 

chefes de família devem ser devidamente orientados para transmitir a informação 

para seus familiares e para isso, um processo de acompanhamento contínuo 

dirigido para monitorar a detecção de casos passivos, avaliarem o impacto das 

mensagens de educação em saúde e avaliação de mudança nos padrões de 

infecção são necessários. 

Visser et al.(2011) avaliaram a associação entre fatores sócio-ambientais 

e condições de saneamento urbano com a prevalência de parasitoses intestinais, 

em uma comunidade na periferia da cidade de Manaus. Foi constatada uma 

prevalência de (44%) de 353 indivíduos e houve associação entre parasitoses 

intestinais e tipo de construção residencial, sendo casa de madeira um fator de 

risco, faixa etária, sendo as crianças as com maior risco e procedência da água, 

associando a água de poço e falta de higiene pessoal e do lar. O despejo do 

esgoto a céu aberto foi fator de risco associado a parasitoses intestinais e a 

protozoários intestinais. No caso de infecção apenas por protozoários foram 

fatores de risco o despejo de esgoto em igarapé e o uso de fossa rudimentar. 

Em 2011, um estudo sobre a frequência de parasitoses intestinais em 383 

crianças do estado do Ceará, identificou uma associação de parasitoses 

intestinais com falta de saneamento, disponibilidade e manuseio da água, com 

maior prevalência de Ascaris lumbricoides dentre os helmintos e Entamoeba sp. 

dentre os protozoários. Os resultados obtidos demonstraram ainda que a 

prevalência de helmintos e protozoários foi significativamente maior em filhos de 

mães com menor escolaridade, residentes nos domicílios com piores condições de 

abastecimento d’água e piores condições de higiene corporal e saneamento 

básico (VASCONCELOS et al., 2011). 
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Em São João del-Rei (MG), Belo et al.  (2012) analisaram a prevalência de 

infecções por parasitos intestinais 1172 crianças e adolescentes matriculados em 

21 escolas de ensino fundamental no município e os fatores associados à 

infecção. No questionário epidemiológico entregue aos pais e responsáveis 

continham questões referentes à idade, sexo, presença ou ausência de instalação 

sanitária, de filtro de água e de geladeira, origem da água (rede pública ou outra), 

localização do domicílio (zona rural ou zona urbana), destino da água e destino 

dos dejetos (rede geral ou céu aberto). Das 1172 crianças participantes, 335 

(29%) estavam infectados por parasitos intestinais, havendo uma variação de 7 a 

83% entre as escolas de menor e maior ocorrência. A presença de instalação 

sanitária no domicílio foi associada a uma ocorrência menor de helmintos, o 

aumento na idade dos escolares associou-se a uma maior ocorrência de 

protozoários e de parasitos em geral, enquanto a presença de filtro de água e a 

localização do domicílio em área urbana mostraram-se associadas a uma menor 

positividade dos indivíduos. Foi observado também em todas as regiões, o registro 

de consumo de medicação preventiva contra helmintos. 

Dias et al. (2013) em Macapá (AM) realizaram o levantamento da 

prevalência e verificaram fatores de risco que contribuíram para altos índices de 

parasitismo em crianças de zero a cinco anos. Foi observado pelos autores, que o 

consumo de água de poços amazônicos, o destino inadequado dos dejetos fecais, 

a renda familiar, o baixo grau de escolaridade dos responsáveis e a falta de 

conhecimento de hábitos saudáveis pelas crianças estavam diretamente 

relacionados com altas taxas de enteroparasitismo. 

Busato et al.  (2014) relacionaram a prevalência de parasitoses intestinais 

em usuários do Sistema Único de Saúde e as condições de saneamento. Foram 

analisados 1004 exames parasitológicos de fezes realizados no Laboratório 

Municipal de Análises Clínicas e Ambientais de pessoas atendidas pelo SUS em 

Chapecó-SC, realizados no período de 2008 e 2009. Os autores observaram que 

a positividade para parasitoses atingiu todas as faixas etárias, sendo que a idade 

de 7,5 anos é a que sofre o maior risco de infecção por algum parasito. Na região 
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do estudo, as condições de saneamento básico evidenciam a relação com a 

presença de parasitoses. 

Gabrie et al.  (2014) realizaram uma investigação dos fatores de risco 

associados a aquisição de helmintos transmitidos pelo solo (geohelmintos) em 

320escolares da zona rural de Honduras na faixa etária de 7-14 anos. Os dados 

demográficos, sócio-econômicos e epidemiológicos foram obtidos por meio de um 

questionário. Os autores encontraram uma prevalência de 72,5% (232/320) para 

helmintos e os fatores de risco encontrados com significância estatística foram 

idade da criança (aumento da idade é um fator de proteção), sexo (masculino), 

renda familiar baixa, falta de instalação sanitária em casa, não ter o hábito de lavar 

as mãos, desconhecimento sobre as geohelmintíases, defecar no chão, condições 

precárias de higiene das escolas, reportamento de expulsão dos helmintos e uso 

de antihelmínticos nas escolas (fator de proteção). 

Rodrigues et al. (2014) verificaram a incidência de enteroparasitoses em 

715 crianças de 0 a 6 anos, frequentadoras de Centros de Educação Infantil 

Municipal e Filantrópicos de Paranavaí (PR) além de identificar nas residências 

dos bairros atendidos pelas creches, condições sanitárias condicionantes e 

indutoras de doenças parasitárias. Das 715, 321(44,89%) estavam positivas para 

protozoários intestinais e os mais prevalentes foram Giardia intestinalis (23,64%), 

Entamoeba coli(9,51%) e Endolimax nana(5,59%), responsáveis pela maioria das 

infecções parasitárias em creches. Os autores concluíram que a prevalência de 

enteroparasitos entre crianças matriculadas em creches públicas sugere uma 

complexa estrutura epidemiológica, na qual fatores relacionados ao saneamento 

básico e à educação sanitária necessitam ser explorados, possibilitando a 

minimização desta situação por meio de atitudes profiláticas. 

Saldanha et al.  (2014) verificaram a ocorrência de infecções por parasitos 

e os fatores de risco para infecção em 139 crianças da faixa etária de 4-12 anos 

de uma escola pública da cidade de Ceilândia e obtiveram positividade em 64 

(46%) crianças. Os autores afirmaram que andar descalço foi o principal fator de 

risco para aquisição de infecção por helmintos e os resultados sugerem que 
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saneamento e educação sanitária colaborariam para melhorar a qualidade de vida 

desses escolares. 

Maia et al.  (2014) analisaram resultados dos exames parasitológicos de 

fezes do Laboratório do Hospital Regional Dr. Deoclécio Lima Verde (LHRDLV), 

correlacionando-os com informações disponíveis nos Consolidados das Fichas A 

das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) municipais da cidade de Limoeiro do 

Norte-CE. Foi obtida uma positividade de 19,7% para parasitos intestinais, que foi 

considerada baixa, e os autores observaram que o parasitismo ocorreu em todas 

as faixas etárias, com maior intensidade em regiões com maior precariedade 

sanitária, com populações mais carentes e habitadas por populações mais 

hipossuficientes, configurando-se como um caso de injustiça ambiental, levando 

em consideração que o enteroparasitismo é indicador de status socioeconômico e 

de desenvolvimento de um povo. 

Em Niterói, Velasco et al.  (2014) avaliando 210 pés de alface de feiras-

livres verificaram positividade para parasitos intestinais em 5,7%, embora 45,2% 

das amostras apresentasse contaminantes potencialmente parasitos. Os autores 

apresentam que a existência de contaminantes de origem biológica indica 

qualidade higiênica insatisfatória das alfacescomercializadas nas feiras livres de 

Niterói-RJ e que o consumo dashortaliças, sem lavagem adequada, caracteriza 

risco de aquisição de enteroparasitos. 

 

Quadro 1: Relação de fatores de risco para aquisição de parasitoses intestinais 

apontados pela literatura no período de 1997 a 2014. 

Fatores de risco Autores 

Consumo de hortaliças cruas Mesquita et al., 1999; Machado et al.,1999; Cantos et 

al.  2004; Esteves e Figueroa, 2009; Velasco et al., 

2014. 

Baixo nível de escolaridade dos pais  Machado et al., 1999; Dias et al., 2013 

Baixo nível de escolaridade da mãe Quihui et al.,2006. 

Baixa renda familiar Machado et al., 1999; Dias et al.,2013; Quihui et al. 

2006; Gabrie et al.,2014; Maia et al.,2014. 
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Saneamento básico inadequado (água 

consumida, esgoto e lixo) 

Ludwing et al., 1999; Ferreira et al., 2006; Komagome 

et al., 2007; Visser et al., 2011; Vasconcelos et al., 

2011; Belo et al., 2012; Saldanha et al., 2014; 

Rodrigues et al., 2014; Busato et al.  2014; Gabrie et 

al., 2014; Maia et al.,2014. 

Contato direto com a terra Ribeiro e Marçal Júnior, 2003 

Hábitos higiênicos inadequados Vasconcelos et al.,2011; Quihui et al.,2006 

Falta de conhecimento sobre 

parasitoses intestinais 

Acka et al.  2010; Dias et al.  2013; Gabrie et al. 2014. 

Estruturas parasitárias em objetos Pedroso e Siqueira, 1997. 

Idade e sexo Komagomeet al., 2007; Gabrieet al.,2014. 

 

 

3.4. CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE  

A Associação Brasileira de Psiquiatria estimou em 2006 que cerca de 

cinco milhões de crianças no Brasil apresentam problemas mentais (ABP, 2006). 

Crianças com necessidades especiais de saúde foram denominadas nos Estados 

Unidos da América (EUA) por Children with Special Heathcare Needs (CSHCN), e, 

no Brasil, por Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) 

(PERRIN et al., 2007). CRIANES são crianças que possuem ou está em risco 

aumentado para uma condição física, desenvolvimento, comportamental ou 

emocional crônico (INTERNATIONAL CENTER ON FINANCING FOR CSHCN; 

INSTITUTE FOR CHILD HEALTH POLICY, 2004). Essas crianças precisam de 

acompanhamento em saúde, que compreende de um conjunto de serviços que vai 

além dos médicos e da enfermagem, estendendo-se a atendimentos na área de 

reabilitação, apoio, necessidades especiais educacional, social e familiar (PERRIN 

et al., 2007). 

Crianças com necessidades especiais de saúde tratam-se de um grupo 

infantil emergente e em alguns lugares do mundo observou-se a ampliação do 
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acesso dessas crianças às tecnologias sociais e de saúde e uma melhoranas 

condições de vida da população infantil (NEVES et al., 2013). 

Em crianças com de saúde, a Paralisia Cerebral (PC) e a Síndrome de 

Down (SD) são as causas mais frequentes de comprometimento neurológico e 

deficiência mental, sendo que a SD compreende cerca de 18% do total de 

deficientes em instituições especializadas (MOREIRA et al., 2000; PETEAN E 

MURATA, 2000). 

A PC é um distúrbio da postura e do movimento, resultante de 

encefalopatia não progressivanos períodos pré-natal, peri-natal ou pós-natal, com 

localização única ou múltipla no cérebro imaturo (HOWLE, 1999). Esta lesão não é 

reconhecida como resultado de uma doença progressiva e degenerativa (ROTTA, 

2002).A criança diagnosticada com PC apresenta os resultados complexos de 

uma lesão do cérebro ou de um erro do desenvolvimento cerebral. À medida que a 

criança cresce e desenvolve-se, outros fatorescombinam-se com os efeitos da 

lesão para agravar as deficiências funcionais (LEITE e PRADO, 2004). 

As crianças com PC, mesmo apresentando distúrbios e limitações 

motoras, possuem a tendência de realizar as atividades de sua rotina diária de 

forma semelhante à sequência apresentada por crianças com desenvolvimento 

típico. Isto se deve principalmente, ao fato de que, mesmo na paralisia cerebral, 

componentes específicos, tais como massa corporal, força e coordenação, podem 

influenciar progressivamente na realização de atividades funcionais, dentro do 

efeito do processo maturacional no desempenho funcional (MANCINI et al., 2004). 

A Síndrome de Down é uma condição genética, reconhecida há mais de 

um século por John Langdon Down (DOWN, 1886). A SD é uma doença resultante 

da trissomia do cromossomo 21 pela não disjunção mitótica, meiótica ou uma 

translocação desequilibrada do par 21, com frequência de 1:800.000. Em 95% dos 

casos existe uma predisposição materna (ALBERTO, 2014).Nesta síndrome as 

alterações características são: retardo de crescimento, retardo mental, 

achatamento facial, fendas palpebrais oblíquas, prega epicântica larga, mãos 
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pequenas, largas e dedos grossos, hipotonia, pescoço curto, largo e pele 

abundante (ALBERTO, 2014). 

Outro quadro que leva a transtornos neurológicos em crianças é a 

hidrocefalia. A hidrocefalia é uma doença que possui como definição uma 

condição na qual ocorre uma modificação no fluxo, na produção ou na absorção 

do líquido cefalorraquidiano (LCR), ocasionando dessa forma, um aumento de 

volume de LCR dentro da cavidade intracraniana. Sua etiologia pode estar ligada 

a fatores de origem genética ou ambiental, ou ainda tratar-se de uma herança 

multifatorial (NETTINA, 2003; CAVALCANTI e SALOMÃO, 2003). Suas 

consequências incluem deficiências nas habilidades motoras, no aprendizado e no 

desenvolvimento da criança causando impacto na vida da mesma e em sua 

família (ANDRADE, DUPAS e WERNET, 2009). A hidrocefalia é classificada como 

congênita quando diagnosticada ao nascimento, logo após ou durante o pré-natal 

(CAVALCANTI e SALOMÃO, 2003). 

Transtornos mentais (TM) classificam-se como doenças com manifestação 

psicológica associada a algum comprometimento funcional resultante de disfunção 

biológica, social, psicológica, genética, física ou química. Podem ser classificados, 

ainda, como alterações do modo de pensar e/ou do humor associadas a uma 

angústia expressiva, produzindo prejuízos no desempenho global da pessoa no 

âmbito pessoal, social, ocupacional e familiar (OMS, 1993). 

O autismo e a Síndrome de Asperger são manifestações neurológicas que 

estão incluídas em um grupo de transtornos de neurodesenvolvimento em que 

ocorre uma ruptura nos processos básicos de socialização, aprendizado e 

comunicação, afetando 1 em cada 200 indivíduos (KLIN, 2007). O autismo é um 

destúrbio do desenvolvimento com alterações presentes desde idade muito 

precoce, antes dos 3 anos de idade, com impacto variável e múltiplo em áreas 

nobres do desenvolvimento humano e de causas desconhecidas (MELLO, 2007). 

Crianças com limitações funcionais crônicas têm mais dificuldade nos 

aspectos sociais e comportamentais do que as crianças com desenvolvimento 

normal. Desta forma, elas necessitam de cuidados diferenciados que possibilite o 

aprimoramento de suas potencialidades (RIBEIRO et al., 2011).A educação e o 
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suporte familiar são os aspectos mais benéficos quando se trata uma criança com 

deficiência. Mas isso quase nunca acontece de maneira adequada (LOPES et al., 

2002). Muitas mães sentem intensificada insegurança no cuidado de uma criança 

especial e a cobrança da sociedade não acontece de forma benéfica (SANTOS, 

1996). 

Além dessas, são descritas inúmeras síndromes que podem afetar o 

desenvolvimento infantil como: traumatismo craniano, acidente vascular cerebral 

(AVC), derrame cerebral, síndrome de West, Holoprosenfalia, síndrome de 

Edwards, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Pallister- Killian, Microcefalia, 

Hipotonia, Atrofia Cerebelar, síndrome de Costello, Encefalopatia Crônica, etc 

(ALVES et al., 2011) 

 

3.5.  PARASITOSES INTESTINAIS EM PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

Em 2010, Silva et al. avaliaram a prevalência de enteroparasitoses em 

indivíduos portadores de necessidades especiais,entre 2 e 60 anos,na cidade de 

Porto Alegre-RS. Entre as 146 amostras analisadas, 29 (19,9%) apresentaram 

protozoários e helmintos intestinais, sendo 24 (82,7%) amostras de indivíduos do 

sexo masculino e 5 (17,2%) do sexo feminino e os mais frequentes foram 

Entamoeba coli, em (51,7%) das amostras positivas, e Endolimax nana, presente 

em (27,6%), seguidos por Giardia lamblia (20,7%), Trichuris trichiura (13,8%), 

Ascaris lumbricoides(3,4%), Enterobius vermicularis (3,4%) e Hymenolepis nana 

(3,4%). 

Silva et al. (2010) sugeriram que há uma relação direta entre a 

transmissão de parasitos intestinais e pacientes com deficiência mental, sendo 

essa influenciada por comportamentos e hábitos como manipular objetos e 

alimentos, roer as unhas e levar as mãos à boca. Este comportamento é 

esperado, uma vez que a deficiência neurológica leva esses indivíduos a ter pouca 

ou nenhuma compreensão das suas ações. 

A transmissão de parasitoses a portadores de transtornos mentais adultos, 

pode ser associada a algumas questões comportamentais, que esses tendem a 
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apresentar no período de agudização da doença, como por exemplo, a coprofagia 

e os hábitos inadequados de higiene, tanto pessoal quanto alimentar (LEE et al., 

2000; GARCIA et al., 2004). 

Apesar destes fatos, existem poucos estudos sobre a frequência de 

enteroparasitoses em indivíduos portadores de necessidades especiais de saúde 

e seus fatores de risco, embora os dados da Organização Mundial da Saúde 

demonstrem que cerca de 11% da população brasileira sofre de algum tipo de 

deficiência (SILVA et al., 2010). 

Sirivichayakul et al. (2003) estudaram a prevalência de parasitoses 

intestinais de 1086 adultos e crianças com deficiências mentais institucionalizadas 

e não institucionalizadas da Tailândia. Foi observado que a freqüência de 

parasitoses em pacientes institucionalizados foi maior (57,6%) do que a freqüência 

de pacientes não institucionalizados (7,5%). Os autores concluíram 

quepessoascom deficiência mental institucionalizadas devem ser consideradas 

como um grupo de alto risco para a infecção parasitária intestinal e medidas de 

controle desses parasitas devem ser realizadas.  

Souza et al. (2010) verificaram a freqüência de enteroparasitos em 90 

portadores de transtornos mentais assistidos na Clínica de Repouso São Marcello, 

Aracaju-SE e observaram que 62,22% dos pacientes apresentaram-se infectados 

por pelo menos um parasito e a maioria infectada era do sexo masculino. Em 

relação às espécies parasitárias entre os homens 19,6% possuíam Ascaris 

lumbricoides, 26,7% ancilostomídeos, 10,7% Strongyloides stercoralis, 3,6% 

Trichuris trichiura, 19,6% Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar e 1,8% Giardia 

intestinalis. Entre as mulheres foram encontrados 8,9% com Ascaris lumbricoides, 

16,1% com ancilostomídeos, 1,8% com Strongyloides stercoralis, 3,6% com 

Trichuris trichiura, 16,1% com Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar e 1,8% 

com Giardia intestinalis. Observaram também, inadequadas condições de 

saneamento básico, moradia e hábitos de higiene pessoal. 

Na cidade de Úrmia no Irã, foi realizado um estudo por Tappeh et al.  

(2010) de prevalência de parasitoses intestinais em pessoas da faixa etária de 0-

29 de uma Instituição para deficientes mentais. Foi observada uma taxa de 



24 
 

prevalência de 20,5% para protozoários intestinais como Giardia lamblia, 

Entamoeba coli, Iodoamoeba butschlii, Blastocystis hominis, Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar e também para o helminto Enterobius vermiculares. 

Os autores concluíram que são necessárias melhorias do saneamento básico no 

ambiente estudado e o diagnóstico precoce e tratamento dos pacientes dessa 

Instituição. 

Sharif et al. (2010) avaliaram a frequência de parasitoses intestinais em 

362 crianças com deficiência intelectual em seis centros de reabilitação da 

província de Mazandaran, Irã. A prevalência encontrada foi de 26,2% (95/362) e o 

parasito mais freqüente foi Giardia lamblia (5,5%). Os autores concluíram que a 

freqüência de parasitoses intestinais na população estudada não foi tão alta como 

a esperada e não difere da frequência da população de crianças sem deficiência 

intelectual no país.  

Veloso et al. (2011) avaliaram a ocorrência de protozoários e helmintos 

intestinais em 49 portadores de necessidades especiais com a faixa etária 

variando de 0 a 55 anos atendidos na APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) das cidades de Montes Claros e Porteirinha-MG e encontraram uma 

positividade de 65% de um total de 75 amostras. Foram detectados E.histolytica 

(69%), E.coli (47%), G. duodenal (37%), Endolimax nana (4%) e Iodameba 

butschlii (2%).Veloso et al.  (2011) também relataram que a presença de déficits 

psicomotores, mentais e de higiene relacionaram-se intimamente com a 

ocorrência de enteroparasitoses. 

Slongo et al. (2011) analisaram amostras de 104 pacientes da faixa etária 

de 1 a 56 anos atendidos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) no município de Montenegro-RS no período de janeiro a maio de 2009. 

Das amostras analisadas 34,6% foram positivas para cistos e ovos de 

enteroparasitos, sendo os protozoários mais frequentes encontrados Endolimax 

nana (49%), Entamoeba coli (13,9%), Giardia lamblia (9,3%) e Blastocystis 

hominis (7%). Entre os helmintos o mais prevalente foi o Ascaris lumbricoides 

(13,9%), seguido de Enterobius vermiculares (4,6%) e Trichuris trichiura (2,3%). 
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Os autores afirmaram que estes resultados indicam deficiência de hábitos de 

higiene adequados, o que agrava a ocorrência de enteroparasitoses. 

Em um estudo realizado por Shokriet al. (2012) no sul do Irã com 133 

pacientes com transtornos mentais residentes em uma instituição central, com 

idades entre 3 a 52 anos, foi encontrado prevalência de 48,5% para parasitos 

intestinais. O parasito mais incidente foi o helminto Strongyloides stercoralis (17, 

3%) seguido pelo protozoário Entamoeba coli (9,8%), Blastocystis hominis (7,5%), 

Giardia lamblia (2,3%), Endolimax nana (2,3%), Hymenolepis nana (0,8%), 

Enterobius vermicularis (0,8%), and Chilomasix mesnili (0,8%). 

Montero et al. (2014) analisaram amostras fecais de 56 internos adultos do 

Hospital Psiquiátrico Antonio Guiteras Holmes da cidade de Matanzas, Cuba e 

encontraram uma prevalência de 80,4% (45/56) para pelo menos uma espécie de 

parasito intestinal. A alta prevalência encontrada pelos autores mostrou à 

necessidade de criar ações destinadas a melhoria do ambiente estudado para 

reduzir a possibilidade de transmissão desses enteroparasitos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

4.1.1. Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) 

Este estudo foi realizado na Associação Fluminense de Reabilitação 

(AFR), que se localiza no Município de Niterói, no bairro de Icaraí. A AFR está em 

funcionamento desde 25 de junho de 1958 e é uma instituição filantrópica 

reconhecida por sua utilidade pública, que atua na melhoria da qualidade de vida 

de crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais. A AFR foi criada 

no auge do surto de poliomielite no Brasil e hoje é um centro de referência em 

Reabilitação reconhecido pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a AFR dispõe de 

210 funcionários e 300 estagiários, 2000 pacientes, dos quais 700 são crianças, 

sendo 400 com algum comprometimento neurológico (AFR, 2015). 

 

4.2. AMOSTRAGEM 

A amostra do estudo foi composta por 400 crianças atendidas pela AFR 

na faixa etária de 0-12 anos, que apresentaram necessidades especiais de saúde. 

O projeto foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da UFF, tendo sido 

aprovado sob parecer número 1.002.869 (Anexo 1).O aceite de participação no 

estudo foi voluntário, sendo as crianças representadas por seus pais e/ou 

responsáveis, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 1). 

Os pais e/ou responsáveis foram abordados individualmente, no horário 

de atendimento das crianças em espaço comum da AFR, sendo apresentado o 

projeto com suporte de um banner. Os interessados foram convidados a assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e a preencher um questionário 

epidemiológico (Apêndice 2), para o levantamento dos aspectos socioeconômicos, 

culturais e saberes. Os documentos foram preenchidos pelos próprios ou com 

auxílio de um dos membros da equipe. Foram distribuídos os recipientes para 

coleta de amostras fecais e realizada a orientação para coleta das amostras de 
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forma oral e impressa (Apêndice 3). Ao final da coleta de informações foram 

entregues folhetos informativos sobre parasitoses intestinais (Apêndice 4). 

 

4.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram utilizados como critérios de inclusão ser criança com necessidades 

especiais de saúde atendidas pela Associação Fluminense de Reabilitação e o 

responsável aceitar participar voluntariamente das atividades propostas pelo 

projeto, com assinatura do TCLE pelo responsável legal e preenchimento do 

questionário epidemiológico. 

Foram utilizados como critérios de exclusão a inviabilidade de diagnóstico 

coproparasitológico em amostra fecal, o não preenchimento do questionário 

epidemiológico, bem como declaração oral ou escrita explicita do 

indivíduo/responsável de não interesse em participar em qualquer fase de 

execução do projeto.  

 

4.4. RISCOS E BENEFÍCIOS  

Os riscos inerentes ao sujeito da pesquisa identificados neste projeto 

localizam-se em uma fase específica, a coleta de amostras. 

Na coleta de amostras fecais foram utilizados coletores comerciais de 

plástico, os quais foramentregues aos pais e/ou responsáveis pela criança. Os 

frascos foram identificados com etiquetas para ser anotado o nome da criança. O 

conservante utilizado apresenta baixa toxicidade, não ocasionando lesões 

cutâneas. Todos os participantes receberam orientação prévia relacionada aos 

cuidados necessários para manipulação dos coletores e procedimento de coleta, 

de forma oral e impressa. 
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4.5. COLETAS DAS AMOSTRAS FECAIS 

As amostras fecais foram recolhidas de acordo com orientações e 

seguindo cronograma estabelecido junto aos pais e/ou responsáveis, sendo duas 

amostras com conservante Raillet & Henry, como preconizado por Goulart & Leite 

(1978) e uma sem conservante (Apêndice 3). 

Após o recolhimento, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório 

da Disciplina de Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

 

4.6. PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS FECAIS 

As amostras fecais coletadas com conservante foram submetidas às 

técnicas de Ritchie modificado por Young et al. (1979), Faust et al.  (1938), Lutz 

(1919). A amostra sem conservante foi processada pela técnica de Baermann 

(1917) e Moraes (1948) para pesquisa de larvas. A utilização simultânea de 

técnicas com diferentes fundamentos, com o objetivo de aumentar a acurácia 

diagnóstica e, consequentemente, diminuir os resultados falso-negativos, tem sido 

proposta por diversos autores (SANTOS et al., 1984; MELLO et al., 1989; 

CERQUEIRA & BARRETO, 1993; NUNES et al., 1993; MELLO et al., 2000; 

FIORITI et al., 2001).  

 

4.6.1. Técnicas Parasitológicas 

Serao questionadas as medidas em rpm e solicitadas as colocações em  

G!!!! escolha o que vc quer e se defenda. 

As amostras fecais com conservante e parte da amostra fresca foram 

homogeneizadas em água destilada, filtrada em gaze dobrada quatro vezes em 

tamiz, colocada em cálice de vidro de fundo cônico, com capacidade de 250 ml. O 

sedimento foi dividido para tubos de fundo cônico para processamento pelas 

diversas técnicas sendo: 14,0 mL para realização da técnica de Faust et al. 

(1938), 7,0 mL para a técnica de Ritchie modificada por Young et al.  (1979) e o 
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restante foi deixado no cálice, sendo completada a coluna de águapara a 

realização da técnica de Lutz (1919). 

A leitura das lâminas obtidas por cada técnica e a fotomicrografia foram 

realizadas no microscópio óptico binocular Olympus® BX 41, inicialmente, em 

aumento de aproximadamente 100 vezes e, para confirmação, se necessário, em 

400 vezes, acoplado a câmera digital Samsung® SDC415 com software de 

captura Honestech® PVR. Para morfometria das formas evolutivas de parasitos 

foiutilizado o microscópio óptico uniocular Olympus® CH30 em 400 vezes com 

uma ocular micrométrica Olympus® SWH. 

Foi considerado como positividade para a amostra o encontro de formas 

evolutivas em, pelo menos, uma das técnicas utilizadas. 

 

4.6.1.1. Fauste colaboradores (1938) 

Esta técnica baseia-se na pesquisa de formas evolutivas de parasitos por 

centrifugo-flutuação com solução de sulfato de zinco (d=1.180). No laboratório 

transferiu-se 14 mL da amostra filtrada para tubos plásticos de centrifuga de fundo 

cônico, sendo submetido à centrifugação por 1 min a 1272 xG (2500 rpm). O 

sobrenadante foi descartado, acrescentando-se ao sedimento água destilada até 

completar 14 mL, sendo o material homogeneizado e novamente centrifugado por 

1 minuto a 2500 rpm. 

Esse procedimento foi repetido diversas vezes até que o sobrenadante 

ficasse límpido. Após a lavagem, o sobrenadante foi descartado, sendo o 

sedimento suspenso com solução de sulfato de zinco – ZnSO4.7 H2O com 

densidade 1,180 g/mL.  

O material foi homogeneizado e centrifugado por 1 min a 2500 rpm, 

objetivando formar uma película de flutuação. Em seguida, os tubos foram 

dispostos, cuidadosamente, em estantes. Utilizando-se uma alça de platina 

dobrada em ângulo de 90 graus, a película de flutuação foi coletada e transferida 

para lâmina de microscopia, repetindo esse procedimento por quatro vezes. Após 
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as quatro alçadas, o material foi coberto com uma lamínula (tamanho 22 x 22 mm) 

procedendo à leitura em microscópio óptico Olympus®. 

 

4.6.1.2. Técnica de Ritchie (1948) modificada por Young et al.  (1979) 

Esta técnica tem como fundamento a centrífugo-sedimentação, sendo 

utilizada seguindo o protocolo preconizado por Cerqueira (1988). Foi acrescentada 

aos tubos plásticos cônicos de centrifugação, contendo 7 mL do material filtrado, 

uma gota de detergente (Ypê® neutro) e 3 mL de acetato de etila P.A.. O material 

foi homogeneizado por inversão e submetido a centrifugação durante 2 minutos a 

814 g (2000 rpm). O sobrenadante foi descartado e foi acrescentado ao sedimento 

água destilada até completar o volume de 7 mL. Após a homogeneização, o 

material foi novamente, centrifugado por 2 min a 814 x G (2000 rpm).  O 

sobrenadante foi descartado e, com uma pipeta do tipo Pasteur descartável 

primoutilizada, foi colocada uma gota de água destilada no tubo, procedendo-se 

nova homogeneização.  

Foi transferida uma gota desse material para uma lâmina de microscopia, 

sendo adicionada uma gota de água destilada na lâmina. O material foi coberto 

por uma lamínula (24 x 32 mm), procedendo à leituraem microscópio óptico 

Olympus®. 

 

4.6.1.3. Técnica de Lutz modificada (1919) 

 

A técnica de Lutz (1919) fundamenta-se na sedimentação espontânea de 

formas evolutivas de parasitos em cálice de fundo cônico. Parte do material obtido 

após homogenização em água e filtração deve ser mantido em um cálice de fundo 

cônico com capacidade de 250 mL. Em seguida, foi adicionada água destilada até 

completar o volume do mesmo. O cálice foi coberto com filme de PVC 

transparente e mantido em repouso para sedimentação por 24 horas. Após este 

período, com uma pipeta descartável do tipo Pasteur primo utilizada, foi coletada 
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uma alíquota do sedimento e transferida uma gota do mesmo para uma lâmina de 

microscopia. Essa foi coberta com lamínula (24 x 32 mm) sendo, então, 

encaminhada para leitura em microscópio óptico Olympus®. 

 

4.6.1.4. Técnica de Baermann-Moraes (1948) 

Para realização da técnica de Baermann-Moraes foram utilizadas 

amostras fecais frescas e geralmente moldadas.  

Para processamento da amostra foi utilizado o aparelho de Baermann o 

qual é constituído por um funil encaixado em um suporte de madeira com uma 

borracha na extremidade. Inicialmente, ocluiu-se a extremidade da borracha 

localizada na parte inferior do funil com uma pinça de Mohr. Após este 

procedimento, acrescentou-se água destilada na temperatura de 42°C no funil de 

vidro do aparelho de Baermann. Apoiou-se então, um tamiz de fundo reto sobre o 

funil, de forma que o fundo tocasse na água e sobre este, acrescentou-se um 

pedaço de gaze dobrada quatro vezes. O material fecal fresco foi homogeneizado 

e transferido para a gaze. Após 60 minutos retirou-se a porção final da água retida 

na parte fechada inferior da mangueira de borracha por meio da abertura da pinça 

de Mohr e esta foi transferida paravidro de relógio. O material foi observado em 

microscópio estereoscópico com aumento de 30 vezes. 

 

 

 

4.7. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

A análise dos fatores de risco foi realizada por meio da contabilização das 

respostas ao questionário epidemiológico, sendo avaliadas as condições de 

saneamento básico, grau de escolaridade dos pais, contato com solo, atitudes que 

favorecem a infecção, tipo de evacuação, realização de tratamento, dentre outros. 

A avaliação do conhecimento dos pais/responsáveis sobre parasitoses foi 

realizada por meio de quatro perguntas ao final do questionário epidemiológico. 
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No quadro 2 são apresentadas as respostas adequadas consideradas para cada 

pergunta. 

 

Quadro 2 – Respostas adequadas esperadas para cada pergunta presente no 

questionário de saberes aplicado aos pais/responsáveis da Associação Fluminense de 

Reabilitação 

Perguntas Respostas Esperadas 

O que é parasitose intestinal? Doenças/infecções causadas por vermes 

(helmintos) e protozoários. 

Como a pessoa “pega”/adquire 

vermes/protozoários? 

Por água e alimentos contaminados, mãos 

contaminadas, através da pele, andando 

descalço. 

Nome de parasitoses intestinais Ascaridíase, giardíase, amebíase, etc 

Como você evita pegar/adquirir 

parasitoses intestinais? 

Bebendo somente água filtrada/fervida, higiene 

pessoal, saneamento básico, etc 

 

 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PARAMÊTROS DE ANÁLISE 

Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva. A análise 

entre cada fator de risco e a positividade para parasitos intestinais foi realizada por 

meio do Teste Exato de Fischer, sendo considerado o valor de P<0,05 como 

significativo.  

Na análise dos percentuais de participação e positividade, considerou-se 

como excelente as taxas entre 90 – 100%, como muito bom as taxas entre 89 – 

70%, bom entre 69 – 50%, moderada em entre 49 – 30%, baixa de 29-10% e 

muito baixa ente 9 - 0,1%. 
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5.RESULTADOS  

 

A Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) atende a 400 crianças 

com necessidades especiais de saúde em tratamento ativo, das quais 277 

(69,25%) aderiram ao projeto por assinatura do TCLE pelo seu pai/responsável. 

Destas 277 crianças, 156 (56,3%) entregaram amostra de material fecal. 

Das amostras entregues, 13 (8,3%) foram positivas, sendo que nove 

(69,2%) apresentaram monoparasitismo e quatro (30,8%) poliparasitismo.  Foi 

observado a associação de Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar, Blastocystis sp em uma criança; Blastocystis sp, Entamoeba coli, 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Giardia duodenalis em outra, 

Entamoeba coli eTrichuris trichiura em uma e Entamoeba coli, Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar em outra. 

Dentre as positivas, todas apresentaram positividade para protozoários, na 

maioria não-patogênicos e em uma houve associação com helminto. Blastocystis 

sp. foi a espécie parasitária mais evidenciada. As espécies de parasitos 

encontradas entre as crianças estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 –Resultado da positividade, por tipos de protozoários e helmintos presentes nas 

amostras fecais de 13 crianças positivas atendidas na Associação Fluminense de 

Reabilitação, Niterói, RJ, Brasil, detectadas por técnicas parasitológicas realizadas entre 

os meses de maio a outubro de 2015 

 

Parasitos Intestinais Crianças 

Complexo Entamoeba histolytica/E. dispar         4 (30,8%) 

Entamoeba coli                                               5 (38,4%) 

Blastocystis sp. 6 (46,1%) 

Giardia duodenalis 3(23, 1%) 

Endolimax nana 1 (7,7%) 

Trichuris trichiura 1 (7,7%) 
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Das 277 crianças que tiveram o TCLE preenchido, 27 (20,9%) possuíam o 

diagnóstico de paralisia cerebral, 30 (19,2%) de autismo, 22 (14,1%) não 

possuíam diagnóstico fechado, 21(13,5%) de síndrome de Down e 56 (35,9%) 

possuíam outros diagnósticos como: síndrome de West, Microcefalia, Hidrocefalia, 

síndrome de Turner, traumatismo craniano, Holoprosenfalia, síndrome de 

Edwards, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Pallister- Killian, síndrome de 

Charge, retardo mental de diversos níveis, Hemiparisia, Hipotonia, atrofia 

cerebelar, síndrome Dyggve-Melchior-Clausen, síndrome de Costello e dificuldade 

de aprendizado. 

A Tabela 2 apresenta a relação da positividade nas crianças da 

Associação Fluminense de Reabilitação e os seus respectivos diagnósticos. Não 

houve diferença significativa entre os transtornos e a positividade. 

 

Tabela 2 - Relação do tipo de transtorno mental e positividade do resultado parasitológico 

das 156 crianças atendidas na Associação Fluminense de Reabilitação, Niterói, RJ, Brasil, 

participantes do estudo entre maio a outubro de 2015. 

 

Tipo de Transtorno 

Mental 

Crianças TOTAL Valor de P 

 Positivas Negativas   

Síndrome de Down 2 (15,4%) 19 (13,3%) 21 (13,5%) 0,6880 

Autismo 4 (30,7%) 26 (18,1%) 30 (19,2%) 0,2772 

Paralisia Cerebral 1 (7,7%) 26 (18,1%) 27 (17,3%) 0,4689 

Sem Diagnóstico 3 (23,1%) 19 (13,3%) 22 (14,1%) 03972 

Outros 3 (23.1%) 53 (37,2%) 56 (35,9%) 0,3802 

TOTAL 13 143 156  

Teste Exato de Fisher P<0,05 

 

 

Das crianças participantes, quanto ao gênero 100 eram do sexo masculino 

e 56 do feminino, sendo que dessas, oito meninos e cinco meninas foram positivos 

para enteroparasitos (P = 1,0). A média de idades entre os participantes foi de 4,9 
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± 3,35 anos e entre as crianças positivas, de 6,5 ±3,96 anos. A faixa etária variou 

de 2 anos a 13 anos de idade. 

Os resultados referentes aos fatores de risco estão apresentados na 

Tabela 3. Quanto ao tipo de residência dois moravam em casa sem quintal, dois 

moravam em casa com quintal de cimento sem jardim, quatro em casa com quintal 

de terra batida e cinco em casa com quintal de cimento e jardim. 

Considerando o grau de escolaridade do pai a maioria tinha ensino 

fundamental II incompleto ou ensino médio completo. Já entre as mães, 

considerando as crianças positivas, oito apresentavam ensino médio completo ou 

formação superior, quatro apresentavam ensino fundamental II incompleto ou 

formação inferior, sendo que uma era não letrada. 

Quanto a renda, a maioria declarou ter renda entre R$600,00 a R$1000,00 

ou superior a R$ 2000,00. 

Em relação ao abastecimento de água da casa, todas informaram receber 

água da rede de abastecimento do governo, sendo que uma alegou utilizar 

também água de poço artesiano. Para consumo, oito informaram consumir água 

filtrada por filtro de carvão ativado. Em relação ao tratamento de esgoto todos 

indicaram ter acesso a rede de tratamento do governo. 

Onze crianças, segundo informações, consumiam hortaliças verdes cruas. 

Cinco crianças não faziam tratamento parasitológico há mais de um ano. Duas 

informaram fazer tratamento por conta própria. 

Em dez crianças (76,9%) foi apontado o comportamento de colocar a mão 

na boca, sendo este associado ao ato de colocar objetos na boca e contato com o 

chão em seis crianças (46,1%). 

Quanto às informações sobre parasitoses entre os responsáveis, seis não 

apresentavam conhecimento do tema. 

Observou-se diferença estatisticamente significativa considerando o grau 

de escolaridade da mãe, quando o mesmo foi de ensino médio completo (Tabela 

3). 
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Tabela 3 – Resultado da análise dos determinates de risco das crianças com 

transtornos neurológicos atendidas na Associação Fluminense de Reabilitação, 

Niterói, RJ, Brasil, participantes do estudo entre maio a outubro de 2015. 

 

 Crianças  

Tipo de residência Total (n=156) Positivas(n=13) P 

Casa sem quintal 48 (30,7%)  4 (30,8%) 1,0000 

Casa com quintal com piso de terra batida 12 (7,7%) 2 (15,4%) 0,2625 

Casa com piso de terra batida e jardim 17 (10,9%) 2 (15,4%) 0,6361 

Casa com quintal com piso de cimento e jardim 41 (26,3%) 5 (38,5%) 0,3285 

Casa com quintal com piso de cimento e sem jardim 36 (23,1%) 0 (0%)  

Casa com piso de cimento/revestimento 2 (1,3%) 0 (0%)  

Grau de escolaridade do pai                                                          

Não letrado 1 (0,6%) 0(0%)  

Ensino fundamental I incompleto 1 (0,6%) 0 (0%)  

Ensino fundamental I completo 9 (5,7%)8 1 (7,7%) 0,5337 

Ensino fundamental II incompleto 14 (9,1%) 3 (23,1%) 0,0961 

Ensino fundamental II completo 8 (5,1%) 0 (0%)  

Ensino médio incompleto 10 (6,4%) 0 (0%)  

Ensino médio completo 61 (39,1%) 6 (46,1) 0,7677 

Ensino superior incompleto 12 (7,7%) 0 (0%)  

Ensino superior completo 25 (16,1%) 0 (0%)  

Não sei 15 (9,6%) 3 (23,1%) 0,1141 

Grau de escolaridade da mãe    

Não letrada 3 (1,9%)  1 (7,7%) 0,2311 

Ensino fundamental I incompleto 2 (1,3%) 1 (7,7%) 0,1602 

Ensino fundamental I completo 6 (3,8%) 1 (7,7%) 0,4120 

Ensino fundamental II incompleto 11 (7,1%) 2 (15,4%) 0,2295 

Ensino fundamental II completo 9 (5,7%) 0 (0%)  

Ensino médio incompleto 13 (8,3%) 0 (0%)  

Ensino médio completo 68 (43,6%) 2 (15,4%) 0,0406* 

Ensino superior incompleto 14 (9,1%) 1 (7,7%) 1,0000 

Ensino superior completo 27 (17,3%) 5 (38,4%) 0,0509 

Não sei 3 (1,9%) 0 (0%)  

Teste Exato de Fischer  P<0,05 *significativo 
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Tabela 3 - Resultado da análise dos determinates de risco das crianças com 

transtornos neurológicos atendidas na Associação Fluminense de Reabilitação, 

Niterói, RJ, Brasil, participantes do estudo entre maio a outubro de 2015 

(continuação) 

 

 Crianças  

Renda Familiar Total (n=156) Positivas(n=13) P 

Inferior a R$ 300,00 11 (7,1%) 1 (7,7%) 1,0000 

de R$ 300,00 a 600,00 7 (4,5%) 1 (7,7%) 0, 4630 

de R$ 600,00 a 1000,00 47 (30,1%) 4 (30,75%) 1,0000 

de R$1000,00 a 2000,00 42 (26,9%) 3 (23,1%) 1,0000 

Superior a R$ 2000,00 49 (31,4%) 4 (30,75%) 1,0000 

Tipo de abastecimento de água    

Rede de abastecimento a partir de caixa d’água central 2 (1,3%) 0 (0%)  

Rede de abastecimento do governo (canalizada) 139(89,1%) 13 (100%) 0,3632 

Poço superficial 2 (1,3%) 0 (0%)  

Poço artesiano 13 (8,3%) 0 (0%)  

Tipo de água utilizada para consumo    

Filtro doméstico 97 (62,2%) 8 (61,5%) 1,0000 

Mineral 34 (21,8%) 2 (15,4%) 0,7351 

Direto da torneira 14 (9,0%)  2 (15,4%) 0,3291 

Fervida 2 (1,3%)  1 (7,7%) 0,1602 

Fervida e filtrada 6 (3,9%) 0 (0%)  

Fervida e direto da torneira 1 (0,6%) 0 (0%)  

Filtrada e mineral 1 (0,6%) 0 (0%)  

Fervida e mineral 1 (0,6%) 0 (0%)  

Tipo de esgoto    

Fossa seca com banheiro fora da casa 3 (1,9%) 0 (0%)  

Rede geral de esgoto 130 (83,3%) 13 (100%) 0,1276 

Tubulação jogando o esgoto em rio, lago ou mar 7 (4,5%) 0 (0%)  

Vala 2 (1,3%) 0 (0%)  

Fossa de alvenaria com diversos compartimentos 9 (5,8%) 0 (0%)  

Não sei informar 5 (3,2%) 0 (0%)  

Animal de estimação    

Sim 80 (51,3%)  7 (53,4%) 0,779 

Não 76 (48,7%)  6 (46,2%)  

Teste Exato de Fischer P<0,05 
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Tabela 3– Resultado da análise dos determinates de risco das crianças com 

transtornos neurológicos atendidas na Associação Fluminense de Reabilitação, 

Niterói, RJ, Brasil, participantes do estudo entre maio a outubro de 2015 

(continuação) 

 

 
           Crianças         

 

Consumo de hortaliças cruas Total (n=156) Positivas(n=13) P 

Sim 111(64,1%) 11 (84,6%) 0,3499 

Não 45 (35,9%) 2 (15,4%)  

Consumo de frutas    

Sim 125(80,1%) 11 (84,6%) 1,0000 

Não 31 (19,9%) 2 (15,4%)  

Hábitos das crianças    

Mão na boca 119(76,3%) 10 (76,9%)  

Objetos na boca 91 (58,3%) 7 (53,9%)  

Contato direto com o chão 113(72,4%) 8 (61,5%)  

Cuidador 66 (42,3%) 5 (38,5%)  

Não  11 (7,05%) 3  (23,1%) 0,371 

Alterações intestinais    

Sim 99(63,5%) 5 (38,5%) 0,0702 

Não 57 (36,5%) 8 (61,5%)  

Tratamento contra parasitoses    

Faz por conta própria de 6 em 6 meses 13 (8,3%) 2 (15,4%) 0,2958 

Faz sob prescrição médica 53 (33,9%) 6 (46,1%) 0,3672 

Utiliza produtos naturais quando tem sintomas 1 (0,64%) 0 (0%)  

Não faz há mais de um ano 52 (33,3%) 5 (38,5%) 0,3245 

Nunca fez 21 (13,5%) 0 (0%)  

Faz por conta própria e faz sob prescrição médica 2 (1,3%) 0 (0%)  

Faz sob prescrição médica e não faz há mais de um ano 14 (9,06%) 0 (0%)  

Conhecimento dos responsáveis sobre parasitoses 
intestinais 

   

Sim 91 (58,4%) 7 (53,9%) 0,7745 

Não 65 (41,6%) 6 (46,1%)  

Teste Exato de Fischer P<0,05 * significativo 
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6. DISCUSSÃO  

 

A taxa de adesão obtida na AFR foi de 69,25% ao estudo pela assinatura 

do TCLE e de 56,3% na entrega de amostras. A taxa de adesão na entrega de 

amostras foi considerada como boa, com resultados inferiores aos encontrados 

por Uchôa et al.  (2009) que obtiveram percentual médio de participação de 62,9% 

(372/591) entre as crianças de creche e superior a obtida por Barbosa et al.  

(2009) em estudo realizado com moradores de um bairro da periferia do município 

de Crato-CE, onde obtiveram 47% de adesão. Já Santos et al. (2014), com 

crianças de creche de Juazeiro-BA, obtiveram adesão de 20,8% sendo bem 

inferior à desse estudo. Por meio de conversas informais com os 

pais/responsáveis, os mesmos afirmaram que a rotina difícil das crianças 

especiais e a locomoção até a Instituição eram os fatos que mais dificultavam a 

entrega do material fecal. Pensa-se que a taxa de adesão reflete diretamente 

constructos sócio-culturais que geram resistência na coleta das amostras por 

considerar as fezes um material sujo e causador de repulsa. 

A frequência de positividade para parasitos intestinais foi de 8,3% 

(13/156). Esse resultado é inferior ao obtido por Veloso et al. (2011) que obtiveram 

positividade de 65% (49/75), por Slongo et al.  (2011) que foi de 34,6% (36/104), 

por Tappeh et al.  (2010) que foi de 20,5% (46/225) e por Montero et al.  (2014) 

que foi de 84% (45/56). Esse resultado considerado muito baixo foi associado no 

presente estudo as condições adequadas de saneamento básico na residência 

das crianças, o que representa fator de proteção para parasitoses intestinais, pois 

minimiza o risco de aquisição das mesmas, embora não tenha sido obtida 

diferença estatisticamente significativa. Torna-se importante lembrar que a 

aquisição de parasitoses pode ocorrer a partir de contatos aleatórios e associado 

a múltiplos fatores. 

O elevado índice de resultados negativos (91,7%) não era esperado, 

porém foi considerado excelente. Sharif et al.  (2010) também relataram uma baixa 

positividade para parasitos intestinais em crianças com deficiência intelectual no 

Irã com resultados negativos em 76,8%, sendo que esse resultado também não 
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era esperado pelos autores. Apesar da existência de comportamentos que 

propiciariam essa infecção segundo Silva et al.  (2010), o resultado de positividade 

muito baixa pode estar relacionado ao cuidado que a criança especial está 

recebendo, o qual minimiza o risco de aquisição de tais parasitoses. Pinto et al.  

(2014) relataram que mães de crianças especiais se evidenciam como as 

principais provedoras dos meios necessários para garantir as condições que eles 

exigem para a manutenção do seu estado de saúde, sendo esse cuidado singular. 

Talvez essa percepção tenha garantido a redução da exposição ao parasitismo 

intestinal no presente estudo. 

Foram encontrados protozoários em todas as amostras positivas e em 

uma houve associação com uma espécie de helminto. Esses resultados 

discordam dos obtidospor Slongo et al.  (2011) e Shokri et al.  (2012), em 

pacientes especiais, que encontraram protozoários e ovos de helmintos com maior 

frequência do que de protozoários apenas. Também discordam dos resultados de 

Montero et al.  (2014) que encontraram maior frequência de ovos de helmintos do 

que cistos de protozoários e com os de Veloso et al.  (2001) que obtiveram 

presença apenas de protozoários. Diversos estudos, em indivíduos não portadores 

de necessidades especiais, têm apontado aumento da frequência de infecção por 

protozoários com redução das causadas por helmintos como evidenciado nesse 

estudo (ZAIDEN et al., 2008; TAPPEH et al., 2010; BELO et al., 2012; ABRAHÃO 

E SOLPESA, 2013; SANTOS et al., 2014). Tal fato pode ser associado ao 

tratamento periódico para helmintos que era realizado por metade das crianças 

participantes, bem como a alterações antrópicas no ambiente urbano que 

inviabilizam os ciclos de vida, principalmente dos geohelmintos. 

O encontro de elevada frequência de Blastocystis sp. não foi relatado nos 

estudos com pacientes especiais (VELOSO et al., 2012; SLONGO et al., 2011). 

Porém, em indivíduos sem necessidade especiais tem sido um achado frequente 

(SILVA, 2006; MACEDO et al, 2010; LEITE et al, 2014).  Santos et al. (2014) 

encontraram prevalência de 40,4% para Blastocystis hominis em crianças de 2-6 

anos, além de uma taxa elevada de protozoários. Segundo Tan (2008), a natureza 
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pleomórficado B. hominis e a falta de padronização nas técnicas para sua 

detecção têm gerado confusão e, em alguns casos, levado a interpretações 

erradas dos resultados. O aumento da frequência de Blastocystis sp. nos estudos 

coproparasitológicos, bem como nos participantes desse estudo podem ser 

associados a maior treinamento dos microscopistas para esse diagnóstico, bem 

como pode representar um aumento da dispersão desse protozoário entre 

hospedeiros suscetíveis, incluindo o ser humano. 

Das 13 amostras positivas, nove(69,2%) apresentaram monoparasitismo e 

quatro (30,8%) poliparasitismo com associação de até 4 espécies. Uchôa et al.  

(2009) encontraram um percentual similar de amostras com monoparasitismo 

(75%) entre as crianças de creche de Niterói-RJ. Monteiro et al. (2009) obtiveram 

47,1% de monoparasitismo, 31,4% de biparasitismo e 21,5% de poliparasitismo 

em amostras de crianças de creches públicasde Coari-AM. O monoparasitismo na 

literatura, como nesse estudo aparece de forma mais frequente do que o 

poliparasitismo, talvez associado a questões imunitárias ou até mesmo a melhor 

qualidade sanitária onde vivem esses indivíduos o que os expõe a menor 

diversidade parasitária. 

Em relação ao gênero, das 13 crianças parasitadas, 8 (61,5%) eram do 

sexo masculino e 5 (38,5%) do feminino. Ponciano et al. (2012) verificaram que de 

171 amostras analisadas, 87(23%) eram do sexo masculino e 84 (13,09%) eram 

do sexo feminino. O sexo masculino apresentou positividade de 23%, enquanto o 

sexo feminino de 13,09%.  Esse fato também foi observado em outros estudos 

(FERREIRA e MARÇAL JÚNIOR, 1997; MONTEIRO et al., 2009; SANTOS et al., 

2014). Por outro lado, Zaiden et al.  (2008) (22,8%) e Reuter et al.  (2015) (60%) 

evidenciaram maior positividade no sexo feminino. No presente estudo não foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre o gênero dos participantes 

e a positividade para enteroparasitos (P=1,0), talvez associado à condição limitada 

de exploração do ambiente das crianças especiais, que minimizam a exposição ao 

risco. 
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Em relação à análise do questionário epidemiológico aplicado, no presente 

estudo, a maioria das crianças morava em casa com quintal de terra batida e casa 

com jardim. Apenas uma criança estava parasitada por um geohelminto e a 

mesma morava em casa com quintal de cimento e jardim, sendo que o contato 

com o solo poderia estar relacionado a infecção. O contato do solo como fator de 

risco foi apontado por Ribeiro e Marçal Júnior (2003). Apesar desse fato, cabe 

lembrar que a aquisição de Trichuris trichiura pode também ocorrer por meio da 

ingestão de alimentos contaminados com ovos larvados, principalmente por 

hortaliças consumidas cruas. 

Visser et al.  (2011) e Vasconcelos et al.  (2011) evidenciaram associação 

significativa entre positividade parasitária e baixo grau de escolaridade dos pais. 

No presente estudo, concordando com a proposta de Ferreira et al.  (2006), a 

maioria dos pais/responsáveis das crianças possuía ensino médio completo, o que 

pode propiciar condições de saúde mais adequadas de seus filhos, bem como o 

acesso ao trabalho e melhores condições de moradia. Apesar desse fato, 

observou-se diferença significativa na comparação entre as mães com 

escolaridade igual a ensino médio completo e o parasitismo. Tal resultado pode ter 

sido determinado pela existência de informações fragmentadas sobre parasitoses, 

o que gera desconhecimento e aumenta o risco. Dessa forma, pensa-se que 

apesar do grau de escolaridade ser bom, essas pessoas não detêm 

conhecimentos adequados sobre prevenção, o que minimizaria o risco à aquisição 

dos parasitos intestinais. Outra questão a ser considerada seria a diferença entre 

ter o conhecimento e a mudança do comportamento a partir desse conhecimento, 

o que representa o grande problema na promoção da saúde e das ações 

educativas em saúde. 

A maioria das crianças parasitadas possuía renda familiar de R$600,00 a 

R$1000,00 e superior a R$2000,00. Macedo (2005) afirmou que o baixo poder 

aquisito das famílias representa um fator que influencia na ocorrência de 

parasitoses intestinais. No presente estudo não foi obtida diferença 

estatisticamente significante para esse determinante. 
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Todas as crianças no presente estudo residiam em moradias 

quepossuíam água canalizada de rede de abastecimento do governo e para 

consumo, oito informaram consumir água filtrada por filtro de carvão ativado. Belo 

et al.  (2012) observaram que o uso do filtrode água nas residências mostrou-se 

fortemente associado à redução da prevalência geral de helmintos e protozoários 

o que pode ter resultado na baixa positividade encontrada. 

As 13 crianças possuíam acesso a rede de tratamento do governo. Belo et 

al. (2012) afirmaram que a presença de instalações sanitárias no domicílio 

relacionam-se com uma ocorrência menor de parasitos. Este fator pode ter sido, 

aliado ao tratamento com anti-helminticos, o que determinou a frequência muito 

baixa de helmintos nesse estudo. 

Soares e Cantos (2005) afirmaram que consumir hortaliças in natura 

aumenta o risco de infecção por parasitos intestinais, pois essas podem veicular 

formas evolutivas de parasitos. Em relação ao consumo de hortaliças cruas, foi 

apontado que 11 crianças possuíam esse hábito alimentar e esse fato pode estar 

relacionado com a positividade encontrada, porém sem significância estatística no 

presente estudo. 

Silva et al. (2010) propuseram que o hábito de levar a mão a boca é um 

dos comportamentos responsáveis por facilitar a transmissão de enteroparasitos 

em pessoas com transtornos mentais.Dez crianças positivas para tais parasitos, 

do presente estudo, possuíam hábitos e comportamentos como o de colocar a 

mão na boca, sendo esse associado ao ato de colocar objetos na boca e contato 

com o chão em seis crianças, podendo essas ações estarem associadas a 

positividade para parasitos intestinais.Não observou-se diferença estatisticamente 

significativa entre a ausência de hábitos de risco e a positividade. 

Ribeiro e Marçal Júnior (2003) afirmaram que o principal fator de risco 

identificado em seu estudo era o nível insatisfatório de conhecimento sobre 

geohelmintíases entre os pais. Em relação ao conhecimento sobre parasitoses, 6 

pais/responsáveis afirmaram não ter conhecimento sobre o tema em questão. 
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Embora nesse estudo esse determinante não tenha apresentado significânia 

estatística, o desconhecimento pode favorecer a exposição a parasitoses. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que a frequência de 

parasitoses intestinais foi muito baixa nessa instituição, entre as crianças com 

transtornos mentais participantes do estudo, havendo maior positividade para 

protozoários, principalmente os não patogênicos. A presença de protozoários pôde 

ser associada ao comportamento individual e/ou a ingestão de hortaliças cruas e 

ao tipo de água consumida pelos moradores da casa. Não houve diferença 

significativa entre amaioria dos fatores de risco analisados, apenas para grau de 

escolaridade da mãe e positividade, sugerindo que nesse grupo a frequência de 

parasitoses estaria associada, provavelmente, a comportamentos como colocar 

mão e objetos na boca, contato com o chão e cuidador, como também a situações 

diversas presentes no cotidiano da sociedade, uma vez que o risco para aquisição 

de enteroparasitos é multifatorial. Esses resultados sugerem que as crianças com 

necessidades especiais de saúde estudadas apresentaram boas condições de 

higiene e de saneamento básico em suas residencias. Para as crianças positivas 

para enteroparasitos, devem ser tomadas medidas visando uma maior atenção às 

questões de higiene pessoal e ambiental relacionadas ao comportamento, bem 

como em relação aos alimentos consumidos, o que determinaria uma redução de 

transmissão de patógenos , possibilitando garantir melhor qualidade de vida. 

  



45 
 

7. CONCLUSÃO 

 

A frequência parasitária nas crianças com transtornos neurológicos 

atendidos na Associação Fluminese de Reabilitação, Niterói, RJ, foi muito baixa. 

Foi identificado como fator de risco relacionado a uma maior frequência de 

parasitoses intestinais em seus filhos, mães com grau de escolaridade igual a 

ensino médio completo. 
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9. APÊNDICES 

9.1. APÊNDICE 1: TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS  

 
Projeto: Parasitoses Intestinais em Crianças com Problemas Neurológicos atendidas na Associação Fluminense de Reabilitação. 
Responsável: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior  
Endereço: Disciplina de Parasitologia/UFF Rua Prof Hernani de Melo, 101 – 2 andar. São Domingos Niterói, RJ. Cep 24210-130. tel (21) 
26292426 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
 
Nome da Instituição: __________________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________. 
Nome da criança: ____________________________________________________. Idade: _______ 
RG: nº_________________________ Órgão Emissor: _______________. 
Nome do Responsável: _________________________________________________. Idade: _______ 
Endereço: ___________________________________________________________________. 
RG: nº_________________________ Órgão Emissor: _______________. 
 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Parasitoses intestinais em escolares de Niterói, RJ: frequência, 

conhecimentos e profilaxia”, de responsabilidade da pesquisadora Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior. 

Declaro ter pleno conhecimento que: 

 O projeto tem como objetivo: conhecer a prevalência dos parasitos intestinais nas crianças com necessidades especiais e 
identificar informações socioeconômicas, culturais e saberes dos responsáveis sobre as parasitoses intestinais. 

 Será solicitada a coleta de amostras fecais pelo responsável. Será realizado o registro da situação por fotografia e filmagem de 
situações que serão utilizadas apenas no contexto do projeto, sem divulgar nomes. 

 Autorizo a participação acima qualificada no presente projeto de pesquisa; 

 Este estudo não fará nenhum mal a minha saúde ou de crianças dessa Instituição; 

 Esta pesquisa tem por objetivos conhecer a prevalência de parasitoses intestinais e identificar fatores de risco sobre parasitoses 
intestinais em crianças com necessidades especiais; 

 Os benefícios esperados serão o resultado de exames coproparasitológicos e o esclarecimento dos pais e/ou responsáveis e 
cuidadores sobre parasitos que atingem crianças, objetivando conscientizá-los quanto ao que causam e como evitá-los;  

 Autorizo a realização de exames coproparasitológicos em fezes, preenchimento de questionários epidemiológico e 
registro de imagens, necessárias para a coleta de informações/dados para realização do estudo, as quais só poderão ser 
utilizadas no contexto do projeto ou em artigos relacionados ao mesmo. 

 Não gastarei nada para participar dessa pesquisa; 

 As amostras fecais serão descartadas após o processamento; 

 Terei a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento; 

 Nenhum nome será divulgado durante as etapas desse estudo ou ao seu término; 

 Poderei obter informações gerais sobre o estudo quando desejar.  Os pesquisadores poderão ser contatados por meio do telefone 
(21)26292426. 

Eu, _____________________________________,RGnº______________________, responsável legal por 
_______________________,RGº_______________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como 
voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 ,  de  20___.   

Local  dia  mês  

 

   

Assinatura do responsavel  Assinatura do resp. pelo projeto 

   

Assinatura 1ª testemunha  Assinatura 2ª testemunha 
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9.2. APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 

QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 
Projeto: Parasitoses intestinais em crianças especiais 
Nome da Instituição: Associação Fluminense de 
Reabilitação  
Nome do responsável: 
_____________________________________________
_______________ 
Nome da criança: 
_____________________________________________
_________________ 
Endereço: 
________________________________________
________________________ 

________________________________________
_________________________________ 
Idade: ___________ Diagnóstico: 
________________ Tempo na AFR: 
______________ 
Aspecto geral da criança: (    ) magro (    ) 
normal (    )obeso 
Unhas: (    ) cortadas (    )grandes 
Vestimentas (    ) limpas (    )descuidadas 
 

1 – Tipo de residência:  
(     ) casa sem quintal     
(     ) casa com quintal com piso de terra batida             
(     ) casa com quintal com piso de terra batida e jardim
  
(     ) casa com quintal com piso de cimento e jardim 
(     ) casa com quintal com piso de cimento e sem 
jardim  
(     ) casa com piso de cimento/revestimento 
(     )casa de terra batida 
2 – Grau de escolaridade do pai:  
(     ) não letrado  
(     ) ensino fundamental I incompleto (antiga 1° a 4° 
série do 1° grau)  
(     ) ensino fundamental I completo (antiga 1° a 4° 
série do 1° grau) 
(     ) ensino fundamental II incompleto (antiga 5° a 8° 
série do 1° grau) 
(     ) ensino fundamental II completo (antiga 5° a 8° 
série do 1° grau) 
(     ) ensino médio incompleto (antigo 2° grau) 
(     ) ensino médio completo (antigo 2° grau) 
(     ) ensino superior incompleto 
(     ) ensino superior completo 
(     ) não sei 
 
3 – Grau de escolaridade da mãe:  
(     ) não letrado  
(     ) ensino fundamental I incompleto (antiga 1° a 4° 
série do 1° grau)  
(     ) ensino fundamental I completo (antiga 1° a 4° 
série do 1° grau) 
(     ) ensino fundamental II incompleto (antiga 5° a 8° 
série do 1° grau) 

(     ) ensino fundamental II completo (antiga 5° a 8° 
série do 1° grau) 
(     ) ensino médio incompleto (antigo 2° grau) 
(     ) ensino médio completo (antigo 2° grau) 
(     ) ensino superior incompleto 
(     ) ensino superior completo 
(     ) não sei 
 
4 – Renda familiar (soma de ganhos dos membros da 
família): 
(     ) inferior a R$ 300,00 
(     ) de R$ 300,00 a 600,00 
(     ) de R$ 600,00 a 1000,00 
(     ) de R$ 1000, 00 a 2000,00 
(     ) superior a R$ 2000,00 
 
5 – Abastecimento de água: 
(     ) captação de fonte natural (encanamento próprio 
trazendo a água da mina ou rio direto para casa) 
(     ) água obtida por baldes em fonte natural e 
utilizada imediatamente 
(     ) água obtida por baldes em fonte natural e 
mantida em reservatório 
(     ) rede de abastecimento a partir de caixa d’água 
central 
(     ) rede de abastecimento do governo (canalizada) 
(     ) poço superficial 
(     ) poço artesiano 
(     ) água da chuva armazenada 
 
6 – Tipo de água consumida na residência (beber e 
cozinhar): 
(     ) direto da torneira  
(     ) fervida 
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(     ) filtros domésticos 
(     ) mineral 
 
7 – Filtro de água 
(     ) não possui filtro  
(     ) filtro de barro 
(     ) filtro de carvão 
(     ) outro. ______________________ 
 
8 – O esgoto do banheiro ou sanitário é lançado 
(jogado) em: 
(     ) fossa seca com banheiro fora da casa (parede de 
alvenaria e fundo de solo, sem volume de água) 
(     ) rede geral de esgoto ou pluvial 
(     ) tubulação jogando o esgoto em rio, lago ou mar 
(     ) vala 
(     ) fossa de alvenaria com diversos compartimentos 
(     ) não sei informar 
 
9 – Número de moradores na casa: 
(     ) 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4(     ) 5  
(     ) outro: _________ 
 
10- Número de crianças na casa: 
(     ) 1 (     ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (     ) 5  
(     ) outro: _________   
 
Definir idades: _________________ 
11 – Outras informações: 
(     ) possui animal em casa.  
Quantos? _____________  
Espécie: (     ) cão (     ) gato    
(     ) outro _________________ 
(     ) tem horta em casa 
(     ) utiliza hortaliças cruas na alimentação. Quais? 
____________________________ 
(     ) utiliza frutas cruas na alimentação. Quais? 
____________________________ 
(     ) cria porcos em casa 
(     ) consome carne de suíno  
Com que freqüência? (     ) inferior a 1 vez na semana (     
) mais de 1 vez na semana (     ) 1 vez ao mês (     ) 1 vez 
ao ano. 
 
12 - Alterações intestinais nos moradores da casa: 
(     ) dor de barriga  
(     ) diarréia 
(     ) gases 
(     ) vômito 
(     ) prisão de ventre 
(     ) Outros. _______________________ 
 
13 – Aspectos da fezes:  
(     ) normais 

(     ) moles 
(     ) liquefeitas 
(     ) constipadas 
14 – Tratamento contra parasitoses intestinais nas 
crianças 
(     ) faz por conta própria de 6 em 6 meses 
(     ) faz sob prescrição médica 
(     ) utiliza produtos naturais quando tem sintomas 
(     ) não faz há mais de um ano 
 
15 – Hábitos da criança 
(    )mão na boca 
(    )objetos na boca 
(    ) contato direto no chão 
(    ) tem cuidador 
 
16 – Mora com: (pode marcar mais de uma opção) 
(   ) mãe  
(   )  pai 
(   ) irmão(s)  
(   ) padrasto  
(   ) madrasta  
(   ) outro: _______________ 
 
17 – Sabe o que são parasitoses intestinais. 
(    )sim  (    )não 
Defina: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________ 
 
18 - Tem informações sobre como se pega parasitoses 
intestinais.  
(     ) sim  (     ) não 
Como? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
 
18 – Exemplo de parasitoses intestinais: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
20 – Como evitar pegar parasitoses intestinais? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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9.3. APÊNDICE 3: INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS 
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9.4. APÊNDICE 4: FOLDER INFORMATIVO SOBRE PARASITOSES 

INTESTINAIS 
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10. ANEXO 

 

COMPROVANTE DE SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 


