PREVALÊNCIA DE PARASITOSES EM CRIANÇAS MORADORAS DA COLÔNIA Z3, PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL.
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INTRODUÇÃO

As enteroparasitoses contribuem para a morbidade e mortalidade de pessoas em todo mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, sendo um fator de grande relevância à saúde pública no Brasil, devido ao saneamento básico deficiente e precário estado nutricional e sanitário da população (OMS, 2003).
 As parasitoses intestinais humanas mais freqüentes são causadas por Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancilostomídeos e Giardia lamblia, causando dano de natureza funcional e carencial aos hospedeiros. As infecções por helmintos acometem aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas do país, sendo a maioria crianças. No Brasil, a cada ano cerca de 65.000 óbitos acontecem devido à ancilostomídeos e 60.000 associados a A. lumbricoides (OMS, 2000).
A população de risco é constituída por crianças entre dois e cinco anos de idade, por terem maior contato com solos contaminados em suas atividades de lazer e por terem menor noção de higiene, consequentemente maiores riscos de infecção (Costa-Cruz, 1994). A implantação de medidas que visam melhoria da renda familiar, escolaridade materna, moradia, saneamento e acesso ao serviço de saúde, mostram uma redução significativa das infecções parasitárias (Ferrreita et al., 2000).
A qualidade em saúde, sua prevenção e manutenção são os principais problemas enfrentados nos países em desenvolvimento e de um modo geral as informações sobre a prevalência de helmintos intestinais no Brasil são escassas ou mesmo nula para determinadas regiões (Marques, 2005).
O proposto estudo teve por finalidade investigar a presença de enteroparasitoses em crianças residentes na colônia Z3, relacionando aos fatores que contribuem para manutenção destas doenças nesta população.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma escola de ensino médio da Colônia de Pescadores Z3, com alunos matriculados entre pré-escola e quarta série, com idade variável de 4 a 12 anos de idade, totalizando 112 crianças. Os pais ou responsáveis consentiram com a realização do estudo, de forma livre e esclarecida. Foi garantido aos participantes o sigilo, o anonimato, o direito de desistir da pesquisa a qualquer momento e o livre acesso aos dados quando for do seu interesse.
Os exames parasitológicos de fezes das crianças foram realizados no Laboratório de Parasitologia, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia pelo método qualitativo de Ritchie. 
Os laudos positivos ao exame foram encaminhados à Unidade Básica de Saúde para consulta médica, sendo garantido o tratamento gratuito através de contato com a Secretaria Municipal de Saúde. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 112 crianças que tiveram as fezes analisadas, 42 (37,5%) estavam positivas para pelo menos um parasito. Embora este estudo revele um percentual significativo de enteroparasitos, estudos realizados em outras localidades de Pelotas detectaram maior positividade, conforme Villela et al. (2003), que demonstraram uma prevalência de 49% para parasitos intestinais em crianças atendidas no laboratório de análises clínicas da UFPel.
Os helmintos intestinais encontrados nas amostras fecais das crianças estudadas foram: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Enterobius vermicularis; dentre os protozoários, Giardia lamblia foi o único encontrado (Tabela 1). O helminto Ascaris lumbricoides e o protozoário Giardia lamblia foram os parasitas mais prevalentes, com taxas semelhantes às encontradas por Quadros et al. (2004). A maior prevalência para Ascaris lumbricoides também foi observada por Castro et al. (2004) que afirmam que este é o parasito mais frequentemente encontrado no trato digestório, sendo que no Brasil estima-se a presença de ascaridose em quarenta milhões de pessoas (Neves et al., 2005)

Tabela 1 – Prevalência de parasitos em amostras fecais positivas de crianças entre 4 a 12 anos, residentes na Colônia Z3, Pelotas, RS.


Parasitos
Indivíduos parasitados
Freqüência

Masc.
Fem.
Total
População (112)
Positivos (42)
Ascaris lumbricoides
8
11
19
17%
45,2%
Trichuris trichiura
12
7
19
17%
45,2%
Enterobius vermiculares
1
-
1
0,9%
2,4%
Giardia lamblia
7
6
13
11,5%
31%

Das amostras positivas para algum tipo de parasito intestinal, 22 (52%) foram indivíduos do sexo feminino e 20 (48%) do sexo masculino. Concordando com estudos que mostram positividade maior nos meninos (Castro et al., 2004 e Quadros et al., 2004).

4. CONCLUSÕES

	 A presença de enteroparasitoses nas crianças da colônia de Pescadores Z3 é elevada, indicando contaminação ambiental, pois os principais fontes de infecção são água, alimentos e solos de áreas de recreação.
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