
ERRATA 

p. 72, conclusões, parágrafo 2: 
Onde se lê: cresceram em média menos 0,06 mm 
Leia-se: cresceram em média mais 0,06 mm 

p. 72, conclusões, parágrafo 2: 
Onde se lê: em média mais 0,08 mm em altura 
Leia-se: em média mais 0,52 mm em altura 
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Resumo 

RESlJMO 

Muniz PT. Parasitas intestinais e crescimento pondo-estatural na infância na cidade 

de São Paulo. São Paulo; 2000 (Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo] 

Objetivo: A vali ar a influência que a infecção por parasitas intestinais exerce sobre o 

crescimento pondo-estatura! durante a infância na cidade de São Paulo. Método: Estudo de 

uma amostra probabilística de 1.278 crianças menores de cinco anos de idade, realizado 

por intermédio de analise transversal e longitudinal. O estudo longitudinal compõe-se de 

um período de seis meses de seguimento sem intervenção e seis meses de seguimento após 

tratamento das parasitoses intestinais. As análises foram realizadas usando-se regressão 

linear múltipla, tendo como variáveis dependentes altura. peso, incrementos de peso e 

altura nos períodos de seguimento, sendo a variável independente presença ou ausência de 

parasitas intestinais nas fezes, ajustada para sexo, idade e variáveis soc1a1s 

significativamente relacionadas com o crescimento infantil. Resultados: O parasita mais 

freqüente foi Giardia duodenalís (5,8%), seguido de Ascaris lumhricoides (4,4%) e 

Tríchuris trichiura ( 1, 1% ). No estudo transversal, as crianças parasitadas possuíam, em 

média, menos 0,53 em de altura (menos 0,83 em para helmintíase e menos 0,08 em para 

giardíase), estas diferenças não atingiram significància estatlstica. Em relação ao peso, as 

crianças parasitadas possuíam, em média, menos 227 g de peso (p=0,209) (menos 542 g 

para helmintíase (p=0,031) e mais 139g para giardíase (p=0,562)), quando comparadas 

com o grupo não-parasitado com ajuste para idade, sexo e variáveis sociais com potencial 

de confusão. No período de seguimento sem intervenção, as crianças parasitadas 

apresentaram ganhos de altura semelhante e peso (p=0,051) inferior ao das crianças não

parasitadas. No período de seguimento após intervenção, os déficits de altura e peso 

reduziram-se. Do primeiro para o segundo período de seguimento, com ajuste para as 

variáveis idênticos ao período anterior, o déficit de peso das crianças com giardíase, 

em relação ao grupo controle aumentou em 223 gramas (p=0,058) e de altura diminuiu em 

0,7 mm (0,827); na helmintíase, observou-se recuperação de 159g (p=0,871) e 0,5 mm 

(p=0,80 I), quando comparados com o grupo não-parasitado. Conclusões: Os modestos ou 

inexistentes efeitos das parasitoses intestinais no crescimento infantil podem ter ocorrido 

em razão da provável baixa carga parasitária e da pequena magnitude do déL~it de 

crescimento existente tanto nas crianças parasitadas quanto nas não-parasitadas. 
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Descritores: crescimento intàntil, parasitoses intestinais, helmintos, giardíase, nutrição 

humana. tratamento parasitoses. 
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SUMl\IARY 

Muniz PT. Intestinal parasites and child growth in the city of São Paulo. São Paulo; 

2000 [Doctoral Thesis-Faeulty ofPublie Health ofthe University ofSão Paulo] 

Objective: To evaluate the impaet of intestinal parasitie infeetion on ehild growth in the 

city of São Paulo. Method: A probabilistic sample study of 1278 children under the age of 

tive, using cross-sectional and longitudinal analyses. The longitudinal study comprised a 

period follow-up without intervention and six months of follow-up after treatment of 

intestinal parasitie. Analyses were made using multiple regression adjusted for sex, age and 

social variables signifieantly correlated to ehildren growth. Results: The most frequently 

observed parasite in ehildren was Giardia duodena/is (5,8%), followed by Ascaris 

lumhricmdes (4,4%) and Trichuris trichiura (1, }~lo) In the cross-sectional study the 

children infeeted with parasites had, on average, a differenee of 0,54 em less in height 

(p=O, 178), (0,83 em for helminthiasis and 0,08 em for giardiasis). Regarding weight. the 

cross-sectíonal study showed that the children infected with parasites, on average, weighed 

228 g less (p=0,209), (542 g less for helminthiasis and 139 g less for giardiasis) than non

parasitized ehildren, adjusted for age, sex and potentially confounding social variables. In 

the follow-up period without intervention, ehildren with parasitic infections had height 

gain (p=0.624) and weight gain (p=0,051) inferior to their non-infected counterparts. In the 

period following intervention the height and weight defieits diminished. From the first to 

the second follow-up periods, both identically adjusted for same variables, the weight 

deficit of the group with giardiasis increases in relation to control group by 223 g 

(p=0,058) and the height detlcit decreases by O, 7 mm (0,827) In the group with 

helminthiasis, a weight recovery of 159 g (p=0,871) anda height gain of0,5 mm (p=0.801) 

were observed when compared to the non-parasitic infected group. Conclusions: The 

modest or nonexistent effects of enteroparasitose on childhood growth could have been due 

to the low parasite load which probably existed, as well as to the small magnitude of 

growth-retardation in both infected and non-parasitized children. 

Keywords: child growth, intestinal parasites, helminths, giardiasis, human nutrition. 

parasitie treatment. 
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L INTRODUÇÃO 

1.1. As parasitoses intestinais como problema de saúde pública infantil 

Desnutrição e parasitas intestinais coexistem em extensas áreas do mundo tropical e 

afetam, preferencialmente, a população infantil. Entretanto, as relações causais entre est'?s 

fenômenos somente vêm sendo investigadas de modo sistemático ao longo dos últimos 

vinte anos (WHO 1981, 1992; OMS 1981, 1987; STEPHENSON 1987; CROMPTON 

1993 ). Evidências positivas do impacto nutricional das parasitoses intestinais ainda se 

restringem a modelos experimentais e a contextos epidemiológicos em que a desnutrição 

protéico-calórica e as parasitoses intestinais ocorrem em prevalências extremamente 

elevadas, especialmente, em áreas rurais africanas, do subcontinente indiano e do Sudeste 

Asiático (STEPHENSON 1987; HLAfNG 1993). 

Segundo a Organização \1undial de Saúde, cerca de 230 milhões das cnanças 

menores de cinco anos que habitam países em desenvolvimento apresentam déficit de 

altura para idade; cerca de 192 milhões apresentam déficit de peso para idade e quase 50 

milhões, déficit de peso para altura (DE ONIS e co!. 1993). Estes dados assemelham-se às 

estimativas apresentadas pelo UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF 1998) 

As estimativas da prevalência global de deficiência de ferro, outro agravo 

nutricional comum em crianças. são ainda mais dramáticas. Há cerca de dez anos 

havia perto de 700 milhões de casos envolvendo, sobretudo, cnanças e mulheres em 

idade fértil (DE MAEYER e co L 1989). Por sua vez, o UNICEF ( 1998) estima que 

mais de dois bilhões de pessoas. em especial mulheres e crianças, sotrem de 

deficiência de ferro, sendo anêmicas cerca de 48% das crianças de um a dois anos de 

idade e 25% dos pré-escolares. A prevalência estimada tende a ser três a quatro 

vezes mais alta nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos (GILLESPIE, 

1998). 

As comunidades mais intensamente atingidas pelas deficiências nutricionais são via 

de regra, aquelas com maior prevalência de infecções por parasitas intestinais. Na Tabela 1 
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destacam-se estimativas da quantidade de pessoas infectadas por estes parasitas em todo o 

mundo. 

Tabela 1 - Estimativa mundial do número de pessoas infectadas por parasitas 
intestinais. 

Parasita 
Ascaris lumbncoides 
Anci1ostomídcos" 
Trichuris trichiura 
Entamoeba histo(vticab 
Giardia duodena/is 
Strongvloides stercora/is 
Taenia spc 
•Ancvlostoma dumienale e Necator americanus. 
bEntamoeba histolytica e E. díspar. 
cTaenia solium e T sag~nata. 

N2 de infectados 
(milhões) 
800- 1000 
750- 900 
500- 750 

500 
200 

50- 100 
75 

Referências 
Crompton 1988: Warren 1995 

Paw1owski e col. 1992 
Cooper c Bundy 1988: Warren 1995 

Crompton e Savioli 1993 
Crompton e Savioli 1993 

Grove 1984 
Warren 1995 

Parasitas intestinais e desnutrição infantil ocorrem em áreas marcadas pela 

pobreza, particularmente, por extrema desigualdade na distribuição de renda, no 

acesso á educação, ao saneamento e à assistência em saúde. A análise de relações 

causais neste contexto é dificultada pela extensa gama de co-variáveis envolvidas. 

Além disso, os parasitas e outros patógenos intestinais como vírus e bactérias, 

apresentam modos de transmissão semelhantes e podem levar a manifestações 

clínicas sobrepostas. Uma espécie tende a ocorrer onde diversas outras também 

estão presentes. Assim, tornam-se ainda mais complexas as análises que procuram 

determinar o impacto nutricional de um parasita, sobretudo, em comunidades 

caracterizadas pelo poli parasitismo (WHO 1981; STEPHENSON 1987). Existem, 

entretanto, excelentes revisões sobre o desenho e a interpretação de estudos 

epidemiológicos destinados a investigar a associação entre parasitas intestinais e nutrição 

em meio a este emaranhado de co-variáveis (STEPHENSON 1987; HLAING 1993; 

SHETTY e SHETTY 1993 ). 

Nesta introdução, discutem-se brevemente estudos prévios sobre o impacto 

nutricional de parasitas intestinais. Os dados disponíveis referem-se, na maioria dos casos, 

aos seguintes parasitas: Ascaris, Trichuris, ancilostomídeos e Giardia. A seguir, revisam

se aspectos diagnósticos e dados sobre a prevalência de parasitas intestinais registradas em 

comunidades brasileiras. 
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1.2. Como os parasitas intestinais podem levar à desnutrição ? 

Tende-se, intuitivamente, a associar desnutrição a mecamsmos espoliativos 

exercidos pelos parasitas intestinais, mas a anemia ferropriva produzida por Ancylostoma 

duodenale e Necator americanus constitui, provavelmente, um dos raros exemplos em que 

a "ação espoliativa" explica adequadamente a fisiopatologia de uma doença. Em contraste, 

a desnutrição produzida por Ascaris ou Trichuris com dificuldade poderia ser explicada 

puramente em termos de ação espoliativa. Achados comuns em infecções parasitárias 

como: a anorexia e a mal-absorção nem sempre se explicam diretamente por espoliação ou 

lesões estruturais. Um modelo mais abrangente enfatiza a inflamação da mucosa 

decorrente de estímulos mecânicos, químicos e antigênicos como a alteração primária 

essencial nas infecções parasitárias intestinais (SOLOMONS 1993; ZHANG e CASTRO 

1995). 

A inflamação produz alterações estruturais na mucosa, assim como leva também a 

mudanças funcionais, especialmente, no padrão de resposta a hormônios gastrointestinais 

que afetam as secreções gástrica, pancreática e intestinal. Como conseqüência são 

atingidos os mecanismos de digestão (hidrólise de moléculas complexas para tomá-las 

passíveis de absorção) e de absorção (captação de nutrientes pelos enterócitos e sua 

transferência para o organismo pela corrente sangüínea) dos alimentos. Alterações de 

motilidade e de secreção intestinal podem, também, resultar em perda expressiva de 

nutrientes nas fezes (SOLOMONS 1993; ZHANG e CASTRO 1995). Os mecanismos que 

produzem anorexia, uma característica de praticamente todas as infecções parasitárias 

intestinais, permanecem pouco claros. Admite-se que a anorexia resulte de diversos fatores 

entre eles a dor abdominal, lesões estruturais e alterações hormonais. (VERCRUYSSE e 

col. 1988). Citocinas produzidas pelo hospedeiro em resposta à ação dos helmintos atuam 

diretamente no cérebro, reduzindo o apetite. A diminuição do apetite resulta em menor 

consumo alimentar que, por sua vez, influi negativamente na taxa de crescimento, atitudes, 

atividades fisicas e no rendimento escolar (STEPHENSON 1994). 

Estudos enfatizam também aspectos quantitativos da relação parasita-hospedeiro, 

como a distribuição de cargas parasitárias nas populações de hospedeiros (BUNDY 1995) 

e os diferentes padrões de consumo alimentar em distintas comunidades (NESHEIM 

1993). No exemplo clássico de ação espoliativa dos ancilostomídeos, as relações entre a 

81Bli0TfCA! C!R 
FACUL fJi\:Ji • •· iC/< 
UNlVERSIDAUE: DE ::>ÃO PAULO 



Introdução 4 

carga parasitária e reservas de ferro dos hospedeiros determinam a presença ou ausência de 

doença clinicamente manifesta (PAWLOWSKI e col. 1992). Uma característica geral dos 

parasitas particularmente dos nematelmintos intestinais é a distribuição superdispersa dos 

parasitas na população de hospedeiros. Conseqüentemente, uma pequena proporção de 

hospedeiros (em torno de 15%) alberga a maior parte (em torno de 70%) dos helmintos 

presentes em uma comunidade (BUNDY 1995). Outra característica marcante é o tàto de 

que a correlação positiva entre carga parasitária e manifestações quantificáveis da doença 

não ser linear (BUNDY 1995), sugerindo que as relações entre parasitas intestinais e 

hospedeiros possam desenvolver-se na ausência de repercussões evidentes, até que um 

determinado limiar clínico seja ultrapassado. Essas relações quantitativas têm sido com 

freqüencia estudadas em infecções por nematelmintos intestinais, mas as dificuldades de 

quantificação da carga parasitária representam um obstáculo para investigações análogas 

em protozoários (WHO 1981) 

Os mecanismos patogenéticos e as relações entre carga parasitária e doença têm 

sido investigados em diversos modelos experimentais de parasitoses intestinais. 

STEPHENSON ( 1987) resume estudos experimentais com nematelmintos realizados até 

meados da década passada, enquanto THOMPSON e colaboradores (1993) descrevem 

estudos análogos em giardíase experimental realizados até o início dos anos 90. Em todos 

os modelos experimentais de infecção por nematelmintos, encontram-se queda da ingestão 

alimentar e perda de peso, quando se comparam animais infectados com controles não

infectados Além disso. há exemplos de parasitas que afetam a motilidade intestinaL a 

secreções gastrica e pancreática (STEPHENSON 1987). Existe correlação positiva entre a 

carga parasitária e a magnitude da perda de peso dos hospedeiros em infecções 

experimentais por nematelmintos intestinais em animais domésticos (VERCRUYSSE e 

col. 1988) Nos modelos de giardíase, a ênfase é geralmente colocada em lesões dos 

microvilos intestinais que podem explicar alguns achados clínicos comuns na infecção 

humana como a diarréia. A extensão das lesões é diretamente proporcional à carga 

parasitária dos animais, um acontecimento difici1 de investigar em infecções humanas. 

Além disso, a excessiva proliferação bacteriana caracterizadora da flora intestinal de 

animais com giardíase resulta em desconjugação de sais biliares e redução da absorção de 

gorduras (THOMPSON e col. 1993). 
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1.3. Impacto nutricional dos principais parasitas intestinais 

Especialistas reunidos pela Organização Mundial de Saúde, em dezembro de 1980, 

iniciaram seu relatório final afirmando que 'although high rales (?f parasitic il!fection and 

malnutritíon are common~v seen together in deve/oping countries, scient~fic evidence C?f a 

firm hiologica/ re/ation hetween them is l'el)' limited' (WHO 1981 ). Em relação aos 

nematelmintos intestinais, estudos epidemiológicos publicados a partir dos anos 80 viriam 

preencher esta lacuna em diversas regiões tropicais (STEPHENSON 1987; HLA.ING 

1993 ). Em relação à Giardia, no entanto, a lacuna persiste (ISLAM 1990). 

Entre os estudos de campo sobre o impacto nutricional de helmintos intestinais, 

predominam aqueles realizados em áreas de elevada prevalência de parasitoses e de 

desnutrição protéico-calórica. Nestas áreas, os estudos epidemiológicos podem detectar 

com maior sensibilidade, por exemplo, diferenças significativas no padrão de crescimento 

de crianças parasitadas comparadas a crianças livres de parasitas que vivem na mesma 

comunidade. STEPHENSON ( 1987) recomenda empiricamente que estudos de campo 

sobre as relações entre estado nutricional e infecção parasitária intestinal sejam realizados, 

preferencialmente, em áreas com prevalências do parasita de interesse superiores a 50%. 

Em áreas com prevalências abaixo de 20%, dificilmente se detectam associações 

significativas. Na verdade, essas sugestões decorrem em parte da correlação positiva (mas 

não-linear) existente entre a prevalência e as cargas parasitárias médias de helmintos 

intestinais em populações humanas (BUNDY 1995). Deste modo, nas áreas com maior 

prevalência, geralmente, encontra-se também maior proporção de indivíduos com cargas 

parasitárias elevadas sendo mais propensos a apresentarem manifestações clínicas da 

infecção. 

A ascaríase, uma das infecções associadas à pobreza, é quase sempre um dos 

fatores presentes em ambientes onde a desnutrição infantil se desenvolve (CROMPTON 

1993). A magnitude da contribuição de Ascaris /umhricoides à desnutrição infantil não foi 

completamente determinada, mas uma relação causal foi detectada em experimentos com 

porcos infectados com A. suum. Diversas investigações recentes sugerem que o mesmo 

possa ocorrer em populações humanas. (STEPHENSON e cols. 1980, 1987. 1994; 

SOLOMONS 1993). 
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As manifestações clínicas de ascaríase classicamente descritas são diversas, variam 

desde algumas potencialmente letais como a obstrução intestinal, até as mais sutis 

associadas à desnutrição (NEVA e BROWN 1994). Esta amplitude das conseqüências da 

infecção por Ascaris lumbricoides torna dificil a avaliação da morbidade associada ao 

parasita. A obstrução intestinal, por exemplo, chega a ser uma das causas mais comuns de 

cirurgia abdominal de emergência em populações infantis de muitos países com alta taxa 

de letalidade e custo elevado aos serviços de saúde. Outros problemas estão associados à 

fase de migração larvária e ao verme adulto alojado no intestino delgado, incluindo 

sintomas respiratórios (pneumonia e asma) e gastrointestinais (diarréia, náusea, vômitos e 

anorexia) (NEVA e BROWN 1994). 

T AREN e CROMPTON ( 1989) revisando diversos estudos sobre o impacto 

nutricional da ascanase encontram que a diminuição da absorção de macronutrientes, de 

vitamina A, o decréscimo da transformação de precursores de retino) em retino!, a 

intolerância secundária à lactose e a redução do crescimento e desenvolvimento estão entre 

as conseqüências da infecção humana. Os mecanismos fisiopatológicos incluem inibição 

da atividade enzimática digestiva, redução do tempo do trânsito alimentar, lesões do 

epitélio intestinal e anorexia. Finalmente, há também a possibilidade de competição pelos 

nutrientes ingeridos pelo hospedeiro, sobretudo, nos casos de altas cargas parasitárias 

(T AREN e CROMPTON 1989). STEPHENSON ( 1987) divide a infecção por Ascaris 

lumbricoides em quatro estágios. O primeiro corresponde à migração das larvas, podendo 

provocar manifestações clínicas tais como: asma, dispnéia, tosse, febre, eosinofilia, 

erupções cutâneas e conjuntivite Pode resultar em algum impacto nutricional por 

decréscimo do consumo alimentar e aumento das perdas de nitrogênio. O segundo estágio 

corresponde à presença de vermes jovens e adultos no intestino delgado, associado à 

seguinte sintomatologia: dores e distensão abdominal, cólica, náuseas, vômitos, diarréia 

intermitente, anorexia, insônia, prurido anal, alterações na mucosa jejunal e mal-absorção 

de: proteínas, gorduras, lactose, D-xilose e de vitamina A Em termos nutricionais, pode 

ocorrer diminuição de consumo alimentar, aumento de perdas e excreção dos nutrientes. O 

terceiro estágio corresponde á reação alérgica decorrente de exposição a Ascaris 

lumbricoides em algum estágio de seu ciclo de vida. As manifestações clínicas incluem 

reações de hipersensibilidade como: asma, conjuntivites, edema tàcial, dor abdominal e 

diarréia que em termos nutricionais ocasionam em decréscimo de consumo alimentar e 

aumento de perdas de nutrientes. O último estágio compreende as complicações em razão 
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da migração ou acúmulo de um grande número de vermes adultos no intestino, 

provocando obstrução ou invasão e perfuração de outros órgãos. Nestes casos, podem 

ocasionar decréscimo do consumo alimentar e aumento de requerimento e perdas de 

nutrientes. 

Em infecções experimentais com Ascaris suum, os principais achados são redução 

do consumo de alimentos e de utilização de nitrogênio e gorduras, menor capacidade de 

digerir lactose pela queda da atividade das dissacaridases na vigência de infecção 

intestinal. Essas alterações resultam em menor crescimento dos porcos infectados, quando 

comparados aos controles não-infectados. Lesões significativas da mucosa intestinal são 

também observadas neste modelo experimental (VENKAT ACHALAM e 

PATWARDHAN 1953) Quanto maior a carga parasitária tanto maior será o retardo de 

crescimento em animais (FORSUM e col. 1981; SOLOMONS 1993) 

O efeito da infecção por Ascaris lumbricoides sobre o crescimento humano tem 

sido objeto de revisões (STEPHENSON 1980 e 1987; HLAING 1993). A evidência de que 

a ascaríase exerce influência negativa no crescimento somático das crianças é extensa. 

HLAING ( 1993 ), por exemplo, avalia 27 trabalhos realizados na África, América Latina e 

Ásia e publicados desde 1975 que procuravam estudar o efeito da ascaríase sobre o estado 

nutricional de crianças. Incluíam-se estudos transversais, longitudinais de caráter 

observacional (33 dias a 2 anos) e de intervenção, com uso de anti-helmínticos em 

diferentes doses. A prevalência de ascaríase variava entre 40 e 83% e a prevalência de 

desnutrição entre 33 e 58%. Em geral, observou-se um melhor estado nutricional avaliado 

em termos de crescimento, tolerância a lactose e níveis de vitamina A e C e albumina, em 

crianças não-infectadas por Ascaris lumbricoides ou, previamente, infectadas porém 

tratadas, quando comparadas ás crianças infectadas e não tratadas. Estes achados foram 

também comuns em estudos transversais e não-randomizados. A capacidade de digestão de 

lactose foi completamente recuperada três meses depois do tratamento anti-helmíntico. O 

maior ganho de altura e peso após o tratamento foi observado em estudos controlados e 

randomizados cuja população amostrai apresentava altas prevalências de ascaríase e 

desnutrição. A associação causal entre ascaríase e malnutrição é substanciada pela relação 

de tipo dose-resposta entre a intensidade de infecção de Ascaris lumbricoides e o grau de 

desnutrição. Em relação aos estudos em que a relação entre o crescimento e ascaríase não 

foi significativa, HLAING ( 1993) sugere o efeito de um dos seguintes fatores: ( 1) uso de 
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drogas menos eficazes como a piperazina; (2) uso de drogas sem efeito contra parasitas 

associados a Ascarís, sobretudo, Giardia duodenalis e Tríchurís tríchíura, em áreas em 

que estas infecções são altamente prevalentes e podem afetar o crescimento infantil; (3) 

população amostrai pequena (4) presença de outros fatores adversos ao crescimento como: 

doenças respiratórias e diarréia. 

Os estudos envolvendo Tríchurís tríchiura eram relativamente escassos até o final 

da década de 80, motivo pelo qual a tricuríase inclui-se entre as 'neglected il~fections' no 

livro de STEPHENSON (HOLLAND 1987). A infecção leve ou moderada por Trichuris 

pode associar-se aos seguintes sintomas: dores abdominais, cefaléia, vômitos, flatulência, 

anemia, perda de peso e diarréia. Nas infecções pesadas, pode-se observar anemia intensa, 

grande perda de peso, diarréia abundante com laivos de sangue, prolapso reta!, 

baqueteamento de dedos e eosinofilia moderada. A infecção pode resultar em decréscimo 

do consumo alimentar ou aumento das perdas de nutrientes, ou ambos, com prejuízo do 

estado nutricional (HOLLAND 1987). Embora Trichuris não seja primariamente um 

helminto que se alimenta de sangue, sua adesão á mucosa e submucosa do intestino grosso 

pode resultar em perdas de 1-9 ml de sangue por dia em crianças com infecções intensas 

(LA YRISSE e VARGAS 1975). A criança de dois anos de idade com carga parasitária de 

200 vermes adultos, para compensar as perdas diárias de ferro e evitar o desenvolvimento 

de anemia necessita de 33% a mais de ferro, além da recomendação para sua idade. Não se 

sabe se a perda de ferro em infecções pesadas, deve-se ao consumo pelo parasita ou à 

inflamação do intestino (HOLLAND 1987). 

COOPER e BUNDY ( 1988) denominaram de Trichuris is not trivial sua revisão de 

mais de vinte estudos provenientes das Américas, Ásia e África desde 1951. Descrevem 

que a infecção pesada por Trichuris trichiura produz a seguinte síndrome: anemia 

profunda. baqueteamento de dedos, retardo do crescimento e prolapso retaL Nos 697 casos 

de trichuríase intensa relatados em 13 estudos, os principais sintomas ocorrem na seguinte 

freqüência: diarréia, 81%, anemia (hemoglobina abaixo de 10 g/100 ml), 81%, retardo de 

crescimento (altura abaixo de -2 desvios-padrão da mediana da população de referência), 

71%, baqueteamento de dedos, 40%, e prolapso retal, 34%. A característica mais comum é 

a inflamação da mucosa do cólon. Os autores salientam que, em condições tàvoráveis à 

transmissão, cerca de 10% das crianças jovens podem ter infecção de intensidade 

suficiente para ocorrência de colite crônica e retardo de crescimento. A distribuição dos 
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parasitas na população de hospedeiros é marcadamente superdispersa: cerca de 15% dos 

indivíduos parasitados hospedam perto de 65% dos vermes. 

As cnanças com cargas parasitárias mais elevadas (acima de 20.000 ovos por 

grama de fezes), quando comparadas a crianças com infecção mais leve ou livre de 

infecção apresentam maior freqüência de evacuações com presença de muco e sangue nas 

fezes e maior déficit de altura e peso para a idade (COOPER e col. 1986). Os autores 

apontam a diminuição do apetite e do consumo alimentar como explicação fisiopatológica 

para a relação entre desnutrição protéico-calórica e infecção por Trichuris trichiura 

(COOPER e BUNDY 1986). Dois estudos longitudinais, examinaram o efeito da 

eliminação de Trichuris trichiura sobre o crescimento de crianças (GILMAN e col. 1983; 

COOPER e BUNDY 1988). As crianças infectadas demonstraram uma recuperação 

significativa do crescimento após o tratamento, quando comparadas a controles não 

tratados. Infeções experimentais com Trichuris muris em ratos e Trichuris suis em suínos 

resultam em diarréia, retardo do crescimento e hipoalbuminemia (HOLLAND 1987). 

O impacto das infecções por ancilostomídeos vem sendo avaliado em estudos 

epidemiológicos clássicos (STEPHENSON 1987; PAWLOWSKI e col. 1992). Neste caso, 

quantificar a morbidade é relativamente simples: a mensuração dos níveis de hemoglobina 

e, quando possível, de indicadores de reserva de ferro (níveis séricos de ferritina, por 

exemplo) serve para este propósito em estudos populacionais. A perda sangüínea é 

geralmente mínima quando menos de dez helmintos estão presentes no intestino, mas 

podendo chegar a 1 00 ml por dia, quando as cargas parasitárias ultrapassam 1. 500 

helmintos (SOLOMONS 1993). 

Embora relatos associem que a giardíase sintomática prejudica a absorção de 

diversos nutrientes, mas existem poucos estudos longitudinais de base populacional que 

avaliem o significado destes achados em termos de saúde pública (ISLAM 1990). A maior 

parte das crianças infectadas nos países em desenvolvimento apresenta infecções 

assintomáticas com baixas cargas parasitárias que podem ou não levar a repercussões 

detectáveis sobre seu crescimento (FARTHING e col. 1986; WALIA e col. 1986). O 

aumento da velocidade de crescimento, após o tratamento de crianças com giardíase com 

metronidazol (FARTH ING e col. 1986) pode dever-se em parte à erradicação de infecções 

intestinais por bactérias gram-negativas (ISLAM 1990). 
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Na giardíase, ocorrem manifestações clínicas que podem afetar o estado nutricional 

como diarréia (ZAKI 1986; ISLAM 1990) e decréscimo do consumo alimentar 

(CROMPTON 1984; ROSENBERG 1984). A anorexia provavelmente esteja relacionada 

com a ocorrência de náuseas, vômitos e distensão abdominal (THOMPSON e co L 1993 ), a 

giardíase reduz a absorção de proteínas, vitamina A, vitamina B-12, D-xilose e lactose 

(W AL TERSPIEL e PICKERING 1994) Em modelos experimentais, observam-se atrofia e 

lesões das vilosidades intestinais que regridem com a cura da infecção (BURET e col. 

1991 ). Os defeitos de absorção não se devem necessariamente ás alterações morfológicas 

associadas com a giardíase, mas também à redução da atividade das lipases e 

dissacaridases (ISLAM 1990; THOMPSON e col. 1993). 

A giardíase é causa comum de doença intestinal tanto em países em 

desenvolvimento como em áreas desenvolvidas. Na América do Norte, por exemplo, 

Giardia duodena/is é o parasita intestinal humano mais freqüente (KAPPUS e co L 1994 ). 

Em áreas endêmicas, a prevalência é maior entre crianças menores de dez anos de idade, 

declinando em idades mais avançadas, isto pode ser explicado pela imunidade adquirida 

pelo hospedeiro e por fatores comportamentais que mudam a exposição à infecção 

(ISLAM 1990). 

1.4. Diagnóstico das parasitoses intestinais 

O exame parasitológico de fezes está entre os procedimentos de diagnóstico 

laboratorial mais simples e mais freqüentemente empregados no mundo. Muito embora 

nem sempre as técnicas adotadas em diferentes laboratórios são perfeitamente análogas e 

permitam a comparabilidade dos resultados obtidos em inquéritos epidemiológicos. Como 

regra geral, existem dois fatores básicos que determinam a sensibilidade diagnóstica do 

exame parasitológico de fezes: (a) o número de amostras fecais examinadas e (b) a escolha 

de técnicas adequadas para identificação do parasita que se procura. 

Cistos e ovos de alguns parasitas são eliminados nas fezes do hospedeiro de modo 

intermitente. Entre os protozoários, Giardia duodenalis ilustra bem esta condição em 

situações clínicas obtem-se, geralmente, várias amostras fecais seriadas, colhidas a 

intervalos de dois dias para excluir um diagnóstico de giardíase. Em estudos de campo, no 

entanto, nem sempre este procedimento é factível. Quando se interpretam os resultados de 
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inquéritos epidemiológicos baseados no exame de uma unica amostra fecal, considera-se a 

possibilidade de que a prevalência de giardíase esteja subestimada em 30-50% 

(THOMPSON e col. 1993). No entanto, o exame de amostra única em geral não reduz a 

sensibilidade de detecção da maioria dos helmintos intestinais, cujos ovos são eliminados 

diariamente e em grande número pelo hospedeiro. As amostras fecais uma vez colhidas, 

devem ser enviadas imediatamente ao laboratório; se não forem examinadas no mesmo dia. 

precisam ser mantidas refrigeradas a 4°C (nunca congeladas) ou imersas em solução 

conservante (por exemplo: formalina). A refrigeração, no entanto, pode alterar resultados 

de pesquisa de larvas. 

Procedimentos como tamisação, sedimentação e centrifugação são empregados para 

separar os elementos parasitários (cistos, ovos ou larvas) dos detritos fecais. Nem sempre o 

mesmo procedimento tem a mesma eficácia para todos os tipos de elementos parasitários. 

No laboratório clínico, empregam-se, geralmente, dois ou três métodos para detecção de 

parasitas: (a) um método de sedimentação que possibilita a separação de todos os 

elementos parasitários, (b) um método de centrifugação ou flutuação que permite a 

separação, possivelmente, com maior eficiência de cistos de protozoários e alguns ovos de 

helmintos de menor massa específica e (c) um método de termomigração que admite a 

separação de larvas de helmintos. Além disso, fezes diarréicas devem ser submetidas a 

exame direto, sem procedimentos de separação, para procura de trofozoítos (em geral de 

Al1tamoeba ou Giardia). Diante da suspeita de infecção por Enterobius vermicuiaris, a 

procura de ovos na região perianal é mais eficiente do que os métodos acima descritos. As 

amostras fecais são coradas com solução de Lugol, mas quando se procuram protozoários 

como Cryptosporidium, Cyciospora e microsporídeos, métodos específicos de coloração 

devem ser empregados (NEVA e BROWN 1994). 

Em inquéritos epidemiológicos, utilizam-se com freqüência métodos de 

sedimentação que apresentam duas vantagens: (a) de execução simples e (b) permitem a 

identificação da maioria dos parasitas clinicamente relevantes. Nos inquéritos que se 

restringem a helmintos, a técnica de Kato representa a alternativa mais comumente 

empregada, também por sua simplicidade. Esta técnica apresenta, entretanto, duas 

desvantagens: (a) pode ser realizada somente em fezes pastosas, não podem ser 

examinadas amostras diarréicas ou diluídas em solução conservante; (b) somente permite a 

detecção de ovos de helmintos, excluindo os protozoários. O exame direto para procura de 
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trofozoítos só faz sentido quando o tempo decorrido entre a coleta e o exame da amostra 

não ultrapassa 20 minutos, o que raramente ocorre em inquéritos epidemiológicos. Estes, 

quando destinados a quantificar as cargas parasitárias de helmintos na população de 

hospedeiros, empregam normalmente uma variante quantitativa da técnica de Kato, 

conhecida como Kato-Katz (STEPHENSON 1987). A técnica é simples e precisa, mas 

apresenta as mesmas desvantagens da técnica original de Kato. Em especial, a 

impossibilidade de empregar amostras mantidas em soluções conservantes tende a limitar 

seu uso em inquéritos epidemiológicos, pois a alternativa de manter as amostras fecais sob 

refrigeração até seu exame no laboratório nem sempre é viável. 

1.5. Parasitoses intestinais em São Paulo 

A análise de estudos sobre a proporção de exames coprológicos positivos sugere 

que a prevalência de parasitoses intestinais no Estado de São Paulo apresenta tendência de 

declínio nas últimas décadas. Estudos realizados na década de 30 em vários municípios do 

Estado, nas diversas faixas etárias revelavam positividade de infecção por A. lumbricoides 

em tomo de 55%, chegando a 93% em algumas áreas. A proporção de exames positivos de 

T trichiura situava-se em tomo de 46% (PESSOA 1963 a;b) Somente 5 a 10% dos 

exames parasitológicos realizados rotineiramente pelo Departamento Nacional de 

Endemias Rurais (DNERu) ao longo da década de 60 em mais de uma centena de 

municípios brasileiros eram negativos. A proporção de ancilostomídeos situava-se em 

tomo de 28%, de A. lumhricoides em tomo de 63% e de T trichiura em tomo de 36% 

(VINHA 1969) Os mais de 2 milhões de exames parasitológicos realizados em sete 

estados do Sul e Sudeste apresentaram, naquela época, resultados semelhantes aos do 

conjunto do País (VINHA 1971 ). Recentemente, W ALDMAN e CHIEFFI ( 1989) 

analisaram as séries anuais de exames parasitológicos de rotina realizados pelo Instituto 

Adolfo Lutz na Região metropolitana de São Paulo entre 1960 e 1987. Observou-se, neste 

intervalo de tempo, uma queda vertiginosa na freqüência de exames positivos para A. 

lumbricoides (de 33% para 16%,), T trichiura (de 22% para 14%) e um declínio 

proporcionalmente menor em relação a G. duodenalis (de 13% para 10%). Tendências 

semelhantes foram observadas, com base em dados dos laboratórios regionais do Instituto 

Adolfo Lutz, no interior do Estado de São Paulo no mesmo período. A freqüência de 

exames positivos para A. lumhricoides caiu de 31% para 17% e para T trichiura de 18 para 
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10%. A freqüência de exames positivos para Giardia duodenalis manteve-se em tomo de 

11% no período (WALDMAN e CHIEFFI 1989) 

Dados sobre a prevalência de parasitas em amostras probabilísticas de crianças de 

São Paulo são relativamente escassos. NUSSENZWEIG e colaboradores ( 1982) estudaram 

3.347 escolares matriculados na primeira série do primeiro grau nas escolas públicas do 

município de São Paulo em 1978 e estratificadas, segundo o acesso a saneamento e a 

situação socioeconômica da população da área que habitava na cidade. Nesta amostra, 63% 

dos exames de fezes foram positivos para parasitas intestinais, sendo os parasitas mais 

prevalentes A. lumbricoides (38%), T trichiura (28%), G. duodenalis (21%), 

ancilostomídeos (4%), H. nana (3%) e E. vermicularis (3%). A prevalência de parasitoses 

intestinais nas áreas mais pobres da cidade foi 74% e nas áreas de melhores condições 

econômicas 13% (NUSSENZWEIG e col. 1982). 

Dois inquéritos domiciliares sobre condições de saúde e nutrição na infância foram 

realizados na cidade de São Paulo em 1973-4 e 1984-5 (SIGULEM e col. 1985; 

MONTEIRO e col. 1988). No primeiro estudo, a prevalência global de parasitas foi 62%, 

reduzindo-se para 33% dez anos depois. Comportamento semelhante ocorreu com os 

parasitas mais prevalentes, A. lumbricoides (redução de 33% para 18%) e T trichiura 

(redução de 27% para 14%). Em relação a G. duodenalis, novamente o decréscimo foi 

menos marcante: de 22% para 16%, tomando-se Giardia o segundo parasita mais 

prevalente em 1984-85. Esta queda da prevalência dos parasitas intestinais foi parcialmente 

explicada pelo aumento da cobertura da rede de água na cidade que passou de 64% para 

95% neste período (MONTEIRO e col. 1988; 1995). Apesar do progresso notável 

observado no período, as crianças do estrato inferior de renda familiar per capita ainda 

apresentavam em 1984-85 prevalências de parasitoses intestinais seis vezes superiores 

àquelas registradas no estrato de renda mais alto (MONTEIRO e col. 1988). Além disso, 

em áreas de favela de São Paulo a prevalência de parasitoses em crianças abaixo de cinco 

anos é muito superior àquela encontrada na cidade como um todo (FERREIRA e col. 

1994). 

Um novo inquérito em amostra representativa da população de crianças menores de 

cinco anos de idade, residentes na cidade de São Paulo foi realizado na década de 90, com 

o objetivo de atualizar a tendência secular da prevalência de parasitoses intestinais na 
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cidade, . diagnosticou ll% de crianças parasitadas 1. A coleta simultânea de informações 

sobre a ocorrência de parasitas intestinais e sobre as variáveis socioeconômicas capazes de 

influenciar ambas condições, permite que se estude a relação existente entre parasitas 

intestinais e crescimento na infância. O seguimento das crianças estudadas por dois 

semestres subseqüentes permitiu, ademais, que a relação entre parasitas intestinais e 

crianças fossem estudadas de modo prospectivo, com e sem tratamento das parasitas. 

No município de São Paulo, mesmo considerando a tendência de queda da 

prevalência de parasitoses intestinais na infância e consequente baixo nível de carga 

parasitária, é possível supor que as crianças com parasitoses intestinais tenham o seu 

crescimento prejudicado, quando comparadas com as crianças não-parasitadas. 

1 FERREIRA MU. FERREIRA CS. MONTEIRO CA. A tendência secular das parasitoses intestinais na 
infância na cidade de São Paulo (1984-1996). ISubmctido para publicação em periódico). São Paulo. 2000. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

A v aliar a relação entre a infecção por parasitas intestinais e o crescimento pondo

estatura} durante a infância na cidade de São Paulo. 

2.2. Objetivos específicos 

1) Comparar o peso e a altura alcançados por crianças com e sem parasitas intestinais, 

após o "controle" de potenciais confundidores da relação parasitose-crescimento. 

2) Comparar incrementos de altura e de peso das crianças segundo exposição a parasitoses 

intestinais, após o "controle" de potenciais confundidores da relação parasitose

crescimento. 

3) Comparar os incrementos de altura e de peso, após o tratamento medicamentoso das 

crianças com parasitoses intestinais, com o "controle" de potenciais confundidores da 

relação parasitose-crescimento. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo utiliza dados do projeto temático intitulado A trajetória da saúde 

il~fantil como medida de desenvolvimento social: O caso da cidade de São Paulo ao longo 

de cinco décadas, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e 

Saúde da Universidade de São Paulo (NUPENS!USP). As pesquisa envolveu a realização 

de um inquérito transversal realizado com base nos dados colhidos em 1995/96 sobre uma 

amostra probabilística da população dos menores de cinco anos de idade na cidade de São 

Paulo, bem como o acompanhamento dessa amostra por dois períodos sucessivos de cerca 

de seis meses. 

3.1. Amostra 

Amostra das crianças estudadas pelo inquérito transversal 

Chegou-se á amostra das crianças estudadas neste trabalho pelas seguintes etapas: 

1) Sorteio de 263 setores censitários do mumctpiO de São Paulo com probabilidade 

proporcional à população residente em cada setor censitário. Este sorteio foi realizado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) para realização 

das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar (PNADs) no município de São 

Paulo em 1990 (FUNDAÇÃO IBGE 1990) 

2) Ordenação dos 263 setores, segundo o porcentual de chefes de domicílios com baixa 

escolaridade (zero ou um ano de escolaridade formal). Valendo-se da relação ordenada 

dos setores (estratificação socioeconômica implícita), procedeu-se ao sorteio 

sistemático de 72 setores com probabilidade proporcional à população de cada setor. 

3) De cada um destes 72 setores, foram sorteados dois ou quatro conglomerados, 

compostos por, pelo menos, 60 domicílios. Para garantir um número mínimo de 

crianças residentes em favelas (definidas como àreas com 50 ou mais domicílios, 

ocupando densa e desordenadamente o espaço na ausência de título de propriedade), 

nos setores ocupados por favelas (4) foram sorteados quatro conglomerados, nos 

setores restantes (68) foram sorteados dois conglomerados. 
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4) Em cada conglomerado, foram sorteados 30 domicílios, resultando uma amostra total 

de 4. 560 domicílios. 

5) Na visita aos 4.560 domicílios, feita ao longo de 12 meses (setembro de 1995 a 

setembro de 1996) foram identificadas 1. 3 90 crianças menores de cinco anos de idade. 

Destas, 1.278 foram estudadas integralmente pela pesquisa. Houve somente 54 (4%) 

casos de perda ou recusa, por discordância dos familiares ou pelo fato de, após um 

número mínimo de três visitas ao domicílio, constatar-se a ausência da criança. Outras 

58 (4%) crianças foram estudadas parcialmente, pois mudaram de residência antes do 

final do estudo. Após seis meses da visita inicial, todas as 1.278 crianças foram 

revisitadas para um segundo estudo. Nesta fase da pesquisa, foram estudadas 1. 131 

cnanças e ocorreram 149 perdas e recusas ( 12% ). Decorridos seis meses, após a 

segunda visita, foi realizada a terceira e última visita. Nesta ocasião, foram 

entrevistadas 981 crianças, ocorrendo 150 perdas e recusas ( 13% ). Portanto, do total de 

1.278 crianças entrevistadas e examinadas no estudo transversal, 979 (77%) foram 

também estudadas durante a segunda e a terceira visitas. A Figura I a seguir ilustra o 

fluxo da amostra do projeto . 
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Figura l - Caracterização da amostra e das perdas no período do estudo. 
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Das 1.278 cnanças integralmente estudadas na pnmetra visita, 1.046 (82%) 

realizaram exames parasitológicos de fezes. Neste subgrupo de crianças, ocorreram 12% 

de perdas no intervalo da primeira para a segunda visita. Entre a segunda e a terceira 

visitas, houve uma perda adicional de 16% entre as crianças inicialmente parasitadas e de 

12% entre aquelas não-parasitadas no início do estudo. A Figura 2 ilustra fluxo da amostra 

nas três visitas segundo resultados dos exames parasitológicos de fezes. 
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Figura 2 - Fluxo dos resultados dos exames parasitológicos de fezes nas tres visitas aos 
domicílios. 
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3.1.1. Critérios de exclusão 

Empregaram-se os seguintes critérios de exclusão: 

I) Todas as crianças menores de seis meses de idade foram excluídas, visto que nesta 

faixa etária não foi encontrado nenhum caso de parasitose intestinal. 

2) Crianças com índice altura para idade abaixo de menos 5 desvios-padrão ou acima de 

mais 3 desvios-padrão da referência National Center for Health Statistics-NCHS 

(WHO 1995). 

3) Crianças com índice peso para idade abaixo de menos 5 ou acima de mais 5 desvios

padrão da referência NCHS (WHO 1995). 
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4) Crianças com índice peso para altura abaixo de menos 4 ou acima de mais 5 desvios

padrão da referência NCHS (WHO 1995). 

5) Crianças com valores discrepantes das variáveis incremento de altura e de peso e da 

variável diferença de incremento em dois semestres sucessivos (valores maiores ou 

menores do que três desvios-padrão da média) 

3.2. Operacionalização da pesquisa 

Foram realizadas três visitas domiciliares às cnanças arroladas no projeto, com 

intervalos de, aproximadamente, seis meses. A primeira fase de visitas iniciou-se em 

setembro de 1995, a segunda em abril de 1996 e a terceira em outubro de 1996. A duração 

total do trabalho de campo foi dois anos. A Figura 3 a seguir apresenta a distribuição 

temporal das visitas. 

Figura 3 - Representação temporal das visitas domiciliares da pesquisa. 

1"VISITA I·· VISITA I ... 13'VISITA I 
SETEMBRO 11995 ABRIL/1996 OUTUBRO 11996 

A A A 
AGOSTO I 1996 MAI011997 NOVEMBRO I 1997 

1) A primeira fase do estudo ( ll! visita) foi realizada ao longo de um período de 12 

meses, ininterruptamente (setembro 1995 a agosto de 1996 ), alternando em cada 

estação do ano as entrevistas em setores censitários de maior e menor nível 

socioeconômico. Nesta fase, a coleta de dados foi realizada em duas visitas 

domiciliares executadas por diferentes equipes. Todos os domicílios sorteados 

receberam correspondência do coordenador do projeto explicando os objetivos da 

pesquisa e solicitando colaboração dos moradores. A primeira equipe realizou a 

entrevista domiciliar nos casos em que se obteve concordância quanto à participação no 

estudo. Nesta visita aplicou-se o questionário socioeconômico e demográfico e fez-se o 

levantamento das condições de moradia e saneamento das famílias. De acordo com o 

agendamento realizado na primeira entrevista, uma equipe formada por nutriciorústas e 
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pediatras retornou aos domicílios sorteados para aplicação dos inquéritos alimentar e 

antropométrico, inquérito clínico e de assistência à saúde (Anexo I). 

2) A segunda fase do estudo (t' visita) visava a incluir todos os domicílios visitados na 

primeira tàse. Estes receberam uma nova visita após um intervalo médio de sete meses. 

Inicialmente das 1.280 crianças examinadas, foram realizadas novas entrevistas e 

exames com 1. 131 crianças. Das 149 perdas, 82% deveram-se à mudança de domicílio 

da família, as demais foram consideradas perdas, após três retornos infrutíferos aos 

domicílios. Esta tàse do trabalho de campo desenvolveu-se entre abril de 1996 a maio 

de 1997. As equipes foram compostas por dois nutricionistas que, além de realizarem 

os inquéritos alimentar e antropométrico, aplicaram um questionário estruturado com o 

objetivo de atualizar os dados dos inquéritos socioeconômico e do ambiente físico, 

inquérito sobre assistência à saúde e inquérito clínico. As crianças cujos exames 

parasitológicos de fezes foram positivos receberam medicamentos para os respectivos 

parasitas intestinais, segundo tratamento específico prescrito pelos médicos pediatras 

do Centro de Saúde Geraldo de Souza Paula da F acuidade de Saúde Pública da USP 

(Anexos 11 e III). 

3) A terceira fase do estudo (J! visita) foi desenvolvida de modo semelhante à segunda 

fase, com exceção da coleta de sangue, que desta vez não foi realizada. Foram 

examinadas 981 crianças, dentre as 1.131 examinadas na segunda visita, no período de 

outubro de 1996 a novembro de 1997. Na terceira fase, foram colhidas novas amostras 

para exame parasitológico de fezes das crianças cujos exames haviam sido positivos na 

primeira visita. 

3.3. Supervisão do trabalho de campo 

Uma equipe de supervisores formada por sociólogos, nutricionistas e médicos foi 

responsável pelo treinamento dos entrevistadores, verificação do cumprimento dos quesitos 

dos inquéritos, análise da consistência dos dados obtidos, codificação das questões em 

aberto e supervisão do trabalho de campo realizado pelos entrevistadores. Imediatamente 

após o retorno da equipe de campo, uma equipe de supervisores avaliava, diariamente, a 

qualidade dos dados coletados e discutia com os entrevistadores as dúvidas encontradas 
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nos formulários preenchidos. Caso alguma questão não fosse esclarecida, retomava-se aos 

domicílios para conclusão da entrevista. 

3.4. Medidas e instrumentos 

3.4.1. Medidas antropométricas 

Para tomada das medidas e cálculos dos índices antropométricos foram obtidos 

dados de peso, idade e altura adotando-se os seguintes procedimentos: 

• Idade: foi calculada tomando-se como referência a data de nascimento, obtida do 

registro de nascimento ou outro documento solicitado pelo entrevistador, e a data da 

coleta do peso e altura. 

• Altura: cnanças menores de 24 meses foram medidas na posição deitada em 

estadiômetros horizontais produzidos pelo NUPENSIUSP, segundo o modelo 

recomendado pelo ARTHAG (APHA 1981). Crianças entre 24 e 59 meses de idade 

foram medidas na posição de pé com auxílio de microtoise da marca Stanley com 

capacidade de 200 centímetros e escala em 1 milímetro. As medidas eram registradas 

em milímetros sem qualquer arredondamento. Para ajustar a discrepância por causa da 

diferença das medidas realizadas na posição horizontal, estas foram feitas na posição 

vertical e subtraídas 0,4 em do comprimento de todas as crianças medidas na posição 

horizontal (MEl e col. 1998). 

• Peso: as cnanças eram pesadas sem roupa ou com indumentária mínima. Balanças 

portáteis eletrônicas marca Sohenle com capacidade de 150 quilos e escala com 

divisões de 100 gramas foram utilizadas. As crianças que não se sustentavam de pé ou 

não aceitavam subir voluntariamente na balança, foram pesadas no colo da mãe ou 

responsável. Imediatamente pesou-se a mãe ou responsavel sem a criança, para, por 

diferença, obter-se o peso da criança. 
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3.4.2. Exame parasitológico de fezes 

Às mães das crianças, foi solicitado que coletassem amostra de fezes de seus filhos 

para todas as crianças estudadas na primeira visita (entrevista). Desta forma foram obtidas 

amostras de 1.046 crianças (82%); os resultados negativos foram enviados pelo Correio, os 

positivos foram entregues na segunda visita acompanhados dos medicamentos às crianças 

infectadas por algum parasita intestinal. Na terceira visita e última entrevista, foram 

repetidos os exames parasitológicos de fezes em todas as crianças que receberam 

tratamento na segunda visita. Nos casos de exames ainda positivos, foram entregues 

medicamentos e orientação necessária. 

Para realização dos exames parasitológicos de fezes, foram adotados os seguintes 

procedimentos técnicos: as amostras de fezes foram colocadas em frascos plásticos com 

solução de formal i na a 10% v/v como preservante ( Coprotest®); para a análise laboratorial 

empregou-se a técnica de sedimentação por gravidade (HOFFMANN, PONS e JANER, 

1934 ), sendo coradas com Lu gol as preparações destinadas à detecção de cistos de 

protozoários. O método permite detectar cistos e ovos da maioria dos protozoários e 

helmintos intestinais mais prevalentes no homem, com exceção de Enterobius vermicularis 

e Cryptosporidium parvum. Não é o procedimento mais sensível para observação de larvas 

de Strongyloides stercoralis, se comparado com aqueles descritos por Baermann e Rugai, e 

pode ser menos sensível que a técnica de Faust para detecção de cistos de protozoários 

(AMATO NETO e col. 1963). Além disso, o exame de uma única amostra fecal reduz de 

30-50% a sensibilidade de detecção de cistos de Giardia duodenalis, cuja eliminação pelo 

hospedeiro ocorre de modo intermitente (THOMPSON e col. 1993). Muito embora tenha 

sido alto o porcentual de retomo da primeira amostra fecal, considerou-se que as tentativas 

de obtenção de amostras de fezes seqüênciais seriam inviáveis em um estudo de campo. Os 

exames parasitológicos foram realizados no Departamento de Parasitologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP sob supervisão do Dr. Cláudio Santos Ferreira. 

Técnicas quantitativas não foram realizadas porque as amostras fecais foram 

diluídas, em solução preservante no momento da sua colheta, impossibilitando o uso de 

técnicas tipo Kato-Katz. Como o fator de diluição das fezes nesta solução não era 

conhecido, nem mesmo técnicas como a de Stoll seriam aplicáveis. No entanto, como se 

esperava uma baixa prevalência dos principais helmintos intestinais na população de 
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estudo, podem-se esperar cargas parasitárias médias muito baixas, com poucos indivíduos 

infestados apresentando infecções pesadas (BUNDY 1995). 

3.5. Seleção e definição de variáveis 

Variáveis dependentes 

• Altura e peso da criança na visita inicial. 

• Incremento diário de altura e de peso no primeiro período de seguimento. 

• Incremento diário de altura e de peso no segundo periodo de seguimento. 

• Diferença entre os incrementos obtidos no pnme1ro e no segundo período de 

seguimento. 

O incremento diário de peso e altura no pnme1ro seguimento foram obtidos 

subtraindo-se o valor das medidas obtidas na segunda visita dos valores obtidos na 

primeira visita e dividindo-se pelo número de dias entre as duas medidas. Procedimento 

semelhante foi adotado para verificação do incremento diário de peso e altura no segundo 

seguimento (entre a segunda e terceira visitas). 

V ariâveis independentes 

• Situação da criança com relação á presença ou ausência de parasitas intestinais nas 

fezes na primeira visita. 

• Situação da criança com relação á presença ou ausência de parasitas intestinais durante 

o primeiro periodo de crescimento (na ausência de tratamento, assume-se que essa 

situação seria a mesma encontrada na primeira visita). 

• Situação da criança com relação á presença ou ausência de parasitas intestinais nas 

fezes na primeira visita, receberam tratamento específico na segunda visita (assume-se 
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ausência de parasitas intestinais para todas as cnanças no segundo período do 

seguimento). 

Variáveis controle 

As seguintes potenciais variáveis de confusão foram investigadas: renda familiar 

per capita, escolaridade da mãe ou responsável pela criança, residência em favela, acesso 

aos serviços públicos de água e esgoto, número de residentes por cômodos nos domicílios, 

idade e sexo da criança. 

Idade da criança no momento da entrevista 

A variável será utilizada como contínua em meses e fração ou em cinco categorias 

com os seguintes intervalos 

1) 6 ...... 12 meses 

2) 12 ...... 24 meses 

3) 24 ...... 36 meses 

4) 36 ...... 48 meses 

5) 48 ...... +meses 

Sexo da criança 

Renda familiar per capita 

A informação sobre renda familiar não pode ser obtida em 6% dos casos, nestes foi 

estimada com base na escolaridade do chefe da família, utilizando-se o método da 

imputação da mediana dentro de classes. Para formação de classes, empregou-se o nível de 

anos de escolaridade do chefe da família. Em seguida, cada valor ausente de renda 

pertencente a determinada classe foi imputado pela mediana de renda dos valores presentes 

na mesma classe. 



Material e Métodos 26 

A renda familiar per capita recebeu, ainda, outro tratamento. Utilizou-se o Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor (INPC-IBGE) acumulado como deflator, obtendo-se 

assim valores nominais em Reais, tendo o mês de outubro de 1996 como referência. 

Este indicador será utilizado de duas formas: 

1 3 ) Em quatro categorias que representam faixas de salários mínimos: 

• O ....... 0.5 salário mínimo 

• 0,5 ....... 1 salário mínimo 

• 1 ....... 2 salários mínimos 

• 2 ,_. + salários mínimos 

2a) Como variável contínua na análise de regressão após conversão a logaritmo natural. A 

transformação em logaritmos é, particularmente, útil em modelos de regressão, porque 

pode transformar relações não-lineares em relações lineares (DOWNING e CLARK 

1998). 

Escolaridade da mãe ou responsável pela criança 

A informação sobre a escolaridade da mãe ou responsável pela criança foi utilizada 

em anos completos, agrupada em quatro categorias: O a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 1 O anos e 11 

anos e mais. Esta variável também será analisada como variável contínua, numa amplitude 

de O a 16 anos de estudo. 

Densidade domiciliar 

A variável foi construída dividindo-se o número de pessoas residentes pelo número 

de cômodos dos domicílios. Nos modelos de regressão linear, foi expresso 

alternativamente como variável contínua convertida a logaritmo natural (DOWNING e 

CLARK 1998) e nas categorias: menor que 2 pessoas e maior e igual a 2 pessoas por 

cômodo. 



Material e Métodos 27 

Acesso à água encanada e tratada 

O acesso dos domicílios à água encanada e tratada foi considerado em duas 

categorias: 

• Presente: água tratada e encanada dentro do domicílio; 

• Ausente: água não tratada ou água tratada, mas não canalizada para dentro do 

domicílio. 

Acesso à rede pública de esgoto 

O acesso à rede pública de esgoto foi considerado em duas categorias: 

• Presente: domicílio conectado à rede pública de esgoto; 

• Ausente: todas as outras alternativas (fossa séptica, fossa rudimentar ou vala a céu 

aberto). 

Moradia emfavela 

Adotou-se, neste caso, a definição de favela da Fundação IBGE: área com 50 ou mais 

domicílios, ocupando densa e desordenadamente o espaço na ausência de título de 

propriedade. 

3.6. Processamento e análise dos dados 

Após verificação e revisão dos questionários, os dados coletados foram 

imediatamente submetidos a dupla digitação e confrontados no final com o programa Epi

Info versão 6.04b (DEAN e col. 1990). Análises e testes estatísticos foram realizados 

utilizando-se o programa STATA versão 6.0 (STATA, 1999). 
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3. 7. Protocolo ético 

O projeto adotou os seguintes procedimentos no processo da pesquisa: 

1 ) Durante a coleta de dados sempre esteve presente a preocupação em esclarecer as 

famílias sobre os objetivos e finalidades da pesquisa. Razão pela qual enviaram-se às 

tàmílias correspondência do coordenador do projeto antecedendo as visitas das equipes 

de entrevistadores. Durante as mesmas, os entrevistadores reafirmavam os objetivos da 

pesqutsa. 

2) Todos os resultados dos exames antropométricos, clínicos e laboratoriais foram 

fornecidos aos familiares Quando necessário, as crianças doentes foram encaminhadas 

a serviços médicos, de preferência, ao habitualmente utilizado pela criança. 

3) Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo. 

3.8. Plano de análise 

3.8.1. Tratamento das perdas durante o estudo 

As perdas de crianças da amostra foram observadas para verificar se introduzem 

algum viés nas análises. Para isto as características biológicas, antropométrícas e 

socioeconõmicas foram comparadas com as perdas nas seguintes fases: 

• Na primeira visita, as 1.046 crianças que realizaram exame protoparasitológico foram 

comparadas com as 234 crianças que não realizaram; 

• O conjunto de crianças que participou de cada entrevista foi comparado, segundo as 

características iniciais anotadas na primeira visita. Para estas comparações, os testes 

estatísticos de x2 (comparação de proporções) e análise de variància (comparação de 

médias) foram utilizados (BERQUÓ e col. 1980). 
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3.8.2. Descrição da amostra 

Com as informações obtidas na primeira visita domiciliar, a amostra de crianças foi 

caracterizada, inicialmente, em relação ao sexo, idade, renda per capita, escolaridade das 

mães, condições ambientais e do domicílio, pela distribuição de freqüências em duas 

ocasiões: 

1) As características biológicas, antropométricas e socioeconômicas das crianças foram 

inicialmente descritas, segundo a realização ou não dos exames parasitológicos de 

fezes e, em seguida, de acordo com a participação ou não das crianças nas três 

visitas do seguimento. Este procedimento visou a testar se foi introduzido algum 

viés pela não realização de exames em parte das crianças e às perdas durante o 

seguimento. 

2) O peso, idade, altura e índices antropométricos das cnanças foram apresentados, 

segundo a presença ou ausência de parasitoses intestinais. A prevalência de parasitas 

intestinais foi apresentada, segundo variáveis socioeconômicas. Foram analisadas 

separadamente crianças com helmintos intestinais e com Giardia duodenalis, em 

função de diferenças conhecidas em seus determinantes epidemiológicos. Quando da 

análise das crianças com giardíase, foram excluídas do grupo controle aquelas com 

helmintíase e vice-versa. 

Nesta etapa, foram utilizados o teste do qui-quadrado para comparação de 

distribuições de freqüências e para comparação entre as médias adotou-se o teste "t'' de 

Student ou o teste de Kruskal-Wallis quando as variàncias diferiam, em um nível de 

significância de 5% (BERQUO e col. 1980; DOWNING e CLARK 1998). 

3.8.3. Procedimentos Analíticos 

A hipótese da relação entre parasitismo intestinal e o crescimento na infância foi 

avaliada de quatro modos distintos. O delineamento, as comparações e as análises 

estatísticas envolvidas com este estudo são descritos a seguir: 
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Estudo. transversal 

O estudo compara o peso e a altura de crianças parasitadas e não-parasitadas. Estas 

comparações são realizadas mediante um modelo de regressão linear que tem o peso ou 

altura das crianças como variável dependente, a presença ou ausência de parasitas como 

variável independente e idade, sexo e outras variáveis que possam "confundir" a relação 

entre parasitoses e crescimento físico como variáveis controle. Modelos específicos foram 

construídos para giardíase e helmintíases. 

Estudo longitudinal 

Neste delineamento (também chamado de seguimento ou follow-up em inglês), 

parte-se da observação de grupos expostos e não expostos a um fator de risco suposto 

como causa de um agravo a ser detectado posteriormente e tàz-se o seguimento da 

população de estudo por um período de tempo pré-fixado ou até o aparecimento de um 

evento de interesse. O estudo longitudinal tem o propósito de investigar uma variável cuja 

contribuição causal na produção de um agravo deseja-se conhecer (ALMEIDA FILHO e 

ROUQUARYOL 1992; KELSEY e col. 1996). Uma variação dos estudos longitudinais é o 

estudo de intervenção. No estudo de intervenção, um dos grupos seguidos recebe uma 

intervenção com vistas a observar ou medir a produção do efeito correspondente (variável 

dependente) e o outro grupo (controle) nada recebe (ALMEIDA FILHO e 

ROUQUARYOL 1992). 

Para testar as hipóteses deste estudo, lançou-se mão de dois delineamentos 

longitudinais: 

1) Estudo prospectivo observacional (primeiro período de seguimento). Os incrementos 

de peso e altura das crianças foram comparados, segundo exposição ou não aos 

parasitas intestinais, em um período de cerca de seis meses. Como o período entre as 

visitas às crianças sofreu variação individual, calculou-se para cada criança o 

crescimento médio diário entre as visitas e com base neste, obteve-se o crescimento 

observado em um período de 180 dias (seis meses). 
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2) Estudo prospectivo de intervenção (segundo periodo de seguimento). Os incrementos 

de peso e de altura de crianças parasitadas e não parasitadas após o tratamento dos 

parasitados foram novamente comparados. Também neste caso, calculou-se o 

incremento para um período de 180 dias. 

3.8.4. Modelo de regressão 

Primeiramente análises de regressão linear foram realizadas para verificar a relação 

existente entre parasitismo intestinal e os valores iniciais de altura e o peso (delineamento 

transversal) ou os incrementos destas variáveis nos dois períodos de seguimento 

(delineamento longitudinal). As análises de regressão foram realizadas, inicialmente, com 

as variáveis idade e sexo das crianças e, posteriormente, com o controle de variáveis 

sociais que igualmente poderiam confundir a relação entre parasitismo e crescimento: 

renda per capita, escolaridade da mãe, acesso ao serviços públicos de água, saneamento 

dentro do domicílio. número de pessoas por cômodo e moradia em favela. (KLEINBAUM 

e co!. 1998) 

Os seguintes procedimentos foram adotados para se fazer a modelagem 

(LATORRRE, 1998) 

• Gráficos de dispersão de todas as variáveis, duas a duas; 

• Em todos os modelos, a idade e o sexo foram incluídos como variáveis-controle; 

• Análise univariada das vanave1s independentes e ordenação das mesmas, segundo 

ordem decrescente de significância estatística; 

• Para a elaboração do modelo final, só foram introduzidas as variáveis que na análise 

univariada tinham nível de significância estatística com p < 0,20; 

• As var1ave1s com nível de significância de p < 0.05 foram incluídas no modelo 

final; 
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• As variáveis idade, sexo, parasitas intestinais ou tratamento dos parasitas intestinais 

foram mantidas nos modelos finais independentemente da significância estatística; 

• Avaliação da análise multi variada pelo teste F e F parcial; 

• Verificação dos possíveis efeitos de confusão e de colinearidade entre as variáveis; 

• Análise de resíduos. 

Para verificar as diferenças do ganho de peso e altura entre as crianças parasitadas e 

não-parasitadas, segundo os dois semestres do seguimento, foram comparados os 

incrementos médios nestes períodos. As diferenças da desaceleração do crescimento entre 

os dois grupos nos dois semestres sucessivos de seguimento foram analisadas. Nesta etapa, 

foi aplicado o teste t para comparação das médias. 

Em todas as análises foi utilizado o nível de signifícância a = 5%. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Características da amostra 

Caracteri~ticas biológicas, antropométricas e socioeconômicas das crianças da amostra 

Exames coprológicos foram realizados em 1.041 das 1.280 cnanças, entretanto 

ocorreram perdas, quando consideradas as três visitas domiciliares. Entre a primeira e a 

segunda visita domiciliar, 11% das crianças deixaram de participar do estudo. Da segunda 

visita domiciliar para a terceira, 12% das crianças deixaram de participar do estudo. A 

perda acumulada durante todo o estudo foi 22%, devendo-se à mudanças de domicílios em 

cerca de 90% dos casos, nos demais casos, a recusas. 

Com a finalidade de verificar se as perdas amostrais introduziam algum viés nos 

resultados, foi realizada uma análise dos aspectos biológicos e socioeconômicos das 

crianças, envolvendo comparação entre: 

• as crianças que realizaram ou não exames parasitológicos de fezes- Tabelas 2 e 3; 

• as crianças estudadas em cada uma das três visitas do seguimento- Tabelas 4 e 5. 

Na Tabela 2 são expostos os valores médios da idade, peso, altura, índices 

antropométricos - altura para idade, peso para idade e peso para altura - , da renda per 

capita e da escolaridade das mães, conforme a realização ou não do exame coprológico. O 

teste estatístico aplicado para comparar estas médias demonstrou que não existiram 

diferenças significativas (p>0,05) em nenhuma situação, ou seja, as caracteristicas 

estudadas apresentaram distribuição semelhantes nos dois grupos de crianças. 
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Tabela 2 - Características biológicas e socioeconômicas das crianças, segundo a 
realização o exame coprológico. Município de São Paulo, 1995/96. 

Variáveis 
(valores médios) 

Idade (meses) 
Peso (kg) 
Altum (em) 
z-scorc da altura/idadcCD 
z-scorc do peso/idade(!) 
z-scorc do peso/altura(O 
Renda per capita (Reais) 
Escolaridade da mãe (anos estudos) 

Exame Coprológico 
Sim Não 

(n=l.050) (n=226) 
Média (dp) Média (dp) 

29,0 (17.2) 30.1 (17,3) 
12.7 (4,1) 12.9 (4,1) 
86.9 (15.4) 87.5 (15,7) 
-0.24 (1,0) -0.19 (0,9) 
-0,14 (1,1) -0.06 (1,0) 
0.11 (1,0) 0.22 (0,9) 

258.3 (349.5) 261.5 (357,4) 
7.1 (3,7) 7.0 (3,8) 

CD Indice calculado, segundo a OMS/WHO ( 1983; 1995). 
G:J Teste t. 

0.387 
0,479 
0.600 
0.534 
0,315 
0,118 
0.901 
0,734 

A Tabela 3 compara as características dos domicílios das cnanças, segundo 

realização ou não do exame coprológico. A distribuição de crianças com acesso a água 

tratada e encanada, acesso à rede de esgoto e dos que moravam em domicílios com menos 

de duas pessoas por cômodo, situações consideradas favoráveis foram semelhantes nos 

dois grupos (p > 0,05), com exceção da proporção de crianças moradoras em favela que foi 

maior no grupo que não realizou o exame coprológico p=0,003). 

Tabela 3 - Distribuição (%) das condições de moradia e saneamento das crianças da 
cidade de São Paulo, segundo realização do exame parasitológico de fezes, 
1995/96. 

Coprológico ~%) 
Sim Não 

Variáveis (n=l.045) (n=233) P <x2) 
Agua encanada c tratada: 0.724 

• Presente 93.2 93.9 
• Ausente 6.8 6.1 

Acesso esgoto: 0.679 

• Presente 68.2 66.8 
• Ausente 31.8 33.2 

Favela: 0,003 

• Não 83,0 74.5 
• Sim 17,0 25.5 

N" de pessoas por cômodo: 0.379 

•<2 80.3 77.7 

•22 19.7 22.3 
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A Tabela 4 demonstra que os valores médios iniciais de altura, idade, índices 

antropométricos, escolaridade materna e renda per capila são semelhantes ao conjunto das 

crianças estudadas na primeira visita e por aquelas que permanecem no estudo (p>0,05). 

Tabela 4 -Comparação das médias de atributos biológicos, antropométricos e sociais das 
crianças estudadas na primeira, segunda e terceira visita com exame 
parasitológico de fezes, segundo informações do início do estudo. Municípiu 
de São Paulo, 1995/96. 

Visitas Domiciliares 
t• Visita 2" Visita 3" Visita 

Variáveis ~n=l.041} {n=924) {n=811~ 

~Valores médios~ Média {d~~ Média {d~} Média {dp} p® 
Altura média( em) 87.0 (15.4) 87.3 ( 15.5) 87.2 (15,3) 0.909 
Idade (meses) 29.0 ( 17.2) 29.4 (17.3) 29.2 (17.1) 0,898 
Peso(kg) 12.7 (4.1) 12.8 (4.2) 12.7 (4.1) 0,896 
Altura para idadeQ) -0.22 (1.0) -0.23 (LO) -0.21 (1,0) 0,959 
Peso para idadeCO -0.13 (LI) -0.12 (LI) -0.12 (1.1) 0.988 
Peso para altura"!) 0.11 (I. O) 0.13 (LO) 0.13 (LO) 0.898 
Renda per caplla(R$) 258.7 (350.4) 258.4 (350.2) 263.5 (362.2) 0.945 
Anos de estudos da mãe 7.1 (3.7) 7.0 (3.7) 7.1 (3.7) 0.901 
T lndicc calculado, segundo a OMS/WHO ( 1983; 1995 ). 
·.;::Teste F. 

A Tabela 5 apresenta comparações do acesso ao saneamento, localização do 

domicílio na favela e número de pessoas por cômodo do domicílio nas três visitas 

realizadas durante todo o seguimento, conforme informações obtidas no início do estudo. 

A proporção de domicílios com acesso adequado de água encanada e tratada e ligados aos 

serviços públicos de esgoto, a proporção de domicílios não localizados em favela e de 

crianças em domicílios com menos duas pessoas por cômodo, situações consideradas 

favoráveis foram semelhantes durante o seguimento (p>0,05). 
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Tabela 5 - Distribuição (%) das condições de moradia e saneamento das crianças da 
cidade de São Paulo estudadas na primeira, segunda e terceira visita do 
seguimento, segundo informações do início do estudo, 1995/96. 

Visitas Domiciliares 
t• Visita 2" Visita 3" Visita 

Variáveis (n=l.045) (n=928) (n=815) p (X.2) 
Agua encanada e tratada: 0.856 

• Presente 93.3 92.7 92.9 
• Ausente 6.7 7.3 7.1 

Acesso esgoto: 0.976 

• Presente 68.1 67.7 67.9 
• Ausente 31.9 32.3 32.1 

Favela: 0,647 

• Não 83.0 81.9 81.3 
• Sim 17.0 18.1 18.7 

N" de pessoas por cômodo: 0.659 

•<2 80.4 80.7 81.6 
•::::2 19.6 19.3 18.4 

4.2. Resultados dos Exames Parasitológicos de Fezes 

Os resultados dos exames parasitológicos de fezes realizados no início do estudo 

estão apresentados na Tabela 6. As crianças examinadas demonstraram resultados 

negativos em 89,2% dos exames parasitológico de fezes. O parasita mais freqüente foi 

Giardia duodena/i:~ (5,8%), seguido de Ascaris lumbricoides (4,4%) e Trichuris 

trichiura(l, I%). O poli parasitismo alcançou 0,6% das crianças examinadas, dois casos 

(0,2%) com Ascaris lumbricoides mais Giardia duodenalis e quatro casos (0,4%) de 

Ascaris lumhricoides e Tricuris rrichiura. Estiveram presentes dois casos (0,2%) de E. 

histolytica e um caso (0, 1%) de H. nana. 
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Tabela 6- Resultados dos exames coprológicos realizados em amostra das crianças de O a 
60 meses no município de São Paulo, 1995/96. 

Resultado do Exame No % 
Negativo 934 89.2 
A. lumbricoides 40 3.8 
G duodenalis 56 5.4 
T Trichiura 7 0.7 
E histolvtica 2 0.2 
11. nana 1 0.1 
A. lumbricoides e G. duodenalis 2 0.2 
A. lumbricoides e T trichiura 4 0.4 
Total 1.046 100.0 

4.3. Prevalência de parasitoses intestinais, segundo características biológicas, 
antropométricas e socioeconômicas 

Os valores médios das principais características biológicas e antropométricas das 

crianças dos grupos com ou sem parasitas intestinais estão expostos na Tabela 7. As 

crianças parasitadas têm mais 6,2 meses de idade, 0,8 quilo de peso e 3,8 centímetros de 

altura que as não-parasitadas. O perfil antropométrico, conforme os índices da altura para 

idade e peso para idade, é significativamente diferente entre os dois grupos com prejuízo 

para as crianças parasitadas. Os valores médios destas características biológicas e 

antropométricas revelaram que eram significativamente diferentes (p<O,OS); a exceção é o 

índice peso para altura que embora seguisse a mesma tendência dos outros dois índices, as 

médias não apresentaram diferença significativa entre os grupos (p=O, 194). 

Tabela 7 - Comparação dos valores médios de idade, peso, altura e dos índices 
antropométricos das crianças de 6-60 meses, segundo infecção por parasitas 
intestinais, 1995/96. 

Parasitas Intestinais(%) 
Sim Não 

(n=112) (n=835) 
Variáveis Média (dp) Média (dp) 

Idade (meses) 37,2 (14,6) 31,0 (15,8) 
Peso (kg) 14,1 (3,2) 13.3 (3,7) 
Altura (em) 93,3 (10,7) 89.5 (13,5) 
z-score da altura/idade<D .{).373 ( 1,0) .{),154 ( 1,0) 
z-score do peso/idade<D .{).357 ( 1,0) .{), 125 (1, 1) 
z-score do peso/alturaü::' .{),054 (0,9) 0.079 ( 1,0) 
CD Indice calculado, segundo a OMS/WHO ( 1983; 1995). 
• Teste Kruskai-Wallis. 

p 

<0.001 
0,023 
0.006* 
0,034 
0,036 
0.194 

Os dados apresentados na Tabela 8 comparam a distribuição da prevalência de 

parasitas intestinais na amostra estudada, segundo características socioeconômicas. A 

prevalência de parasitoses intestinais apresenta valores mais altos em crianças residentes 

em domicílios sem acesso aos serviços públicos de água encanada (26%) e esgoto (16%), 
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quando comparadas às cnanças residentes em domicílios com esgoto ( 10%) e àgua 

encanada ( 11% ). A prevalência de parasitoses intestinais nas crianças residentes em favelas 

( 17%) e domicílios com mais de duas pessoas por cômodo (22%) é mais elevada se 

comparada à aquela encontrada em residência com menos de duas pessoas por cômodo do 

domicílio (9%) e fora do ambiente de favela ( 11 %). A prevalência de parasitas intestinais é 

inversamente proporcional à escolaridade da mãe e faixa de renda per capita (p<0,05). 

Tabela 8 - Prevalência de parasitas intestinais, segundo características socioeconômicas 
das crianças 6-60 meses no município de São Paulo, 1995/96. 

Variáveis No* % de Parasitados p (z2) 

Acesso a água tratada: 0.001 

• Presente 889 10.9 
• Ausente 58 25.9 

Acesso a rede de esgoto: 0.004 

• Presente 652 9.8 
• Ausente 295 16.3 

Residência em favela: 0.037 

• Não 792 10.9 

• Sim 155 16.8 

Nº de residentes por cômodo: <0.001 

•<2 768 9.4 
•2::2 179 22.-J 

Escolaridade da mãe: <0.001 

• O a 3 anos 147 21.1 

• 4 a 7 anos 386 15.0 

• 8 a 10 anos 191 6.8 
• 1 1 ou mais anos 

.,.,.., 
--.) 4.5 

Renda per capita (sal. mínimo) 0.002 

• < 0.5 308 18.9 
•:::: 0.5 e< 1 303 15.4 

• ::::1 e< 2 241 11,9 
.;:::2 95 6.8 
* Nº de parasttados = 112 cnanças. 
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4.4. Características das crianças e distribuição de prevalência da infecção 
por helmintos e giardíase 

A comparação dos perfis biológico, antropométrico e sócioeconômico entre os 

grupos de crianças infectadas por Giardia duodenalis ou por helmintos intestinais com o 

grupo de crianças sem qualquer parasita (grupo controle) é apresentada nas Tabelas 9 e 10. 

As crianças parasitadas por helmintos com média de idade igual a 3 7 meses ou 

Giardia duodenalis com média de idade igual a 38 meses têm em média seis a sete meses 

de idade a mais do que o grupo controle com média de idade igual a 31 meses. Esta 

diferença observada na idade não se reflete no peso e altura das crianças com helmintíase, 

que são estatisticamente semelhantes aos valores observados no grupo controle (p>O,OS). 

Comportamento diverso e coerente com a diferença da idade é observado nas crianças com 

giardíase que apresentam peso e altura significativamente supenores aos do grupo 

controle (p<O,OS). As crianças com helmintíases tendem a apresentar valores médios 

significativamente mais baixos (z-score) dos índices antropométricos de altura para idade, 

peso para idade e peso para altura, quando comparadas com o grupo controle. As crianças 

com giardíase apresentam valores médios dos índices antropométricos apenas pouco 

inferiores, e estatisticamente semelhantes, aos do grupo controle. A renda média per capita 

e a escolaridade das mães do grupo controle são significativamente superiores aos valores 

observados para crianças com helmintíase ou giardíase. Em suma, foi observado que as 

condições sociais das famílias das crianças parasitadas são inferiores às do grupo controle, 

sendo particularmente mais desfavoràvel a das crianças com helmintíase. 

Tabela 9 - Comparação das características biológicas, antropometncas e sociais das 
crianças de 6 a 60 meses, com giardíase e helmintíase com as crianças do 
grupo controle na cidade de São Paulo, 1995/96. 

Controle Helmintíase Giardiase 
(n=835) (n=54) (n=58) 

--:-:--:--V_a_n_·á_ve_is ____ M-::-e-:--· d....,.ia __ __,(...,dp'"""=) ___ M::c::é:c-:di,.-·a __ ~(d-!-p.;..) ---x.,p®.::....,. __ M-=-e-=· d....,.ia (dp) 
ldadc(meses) 31,0 (15,8) 37). (15,3) 0,005 37,6 (14,1) 
Peso (kg) 13,3 (3,7) 13,7 (2,7) O, 173* 14,6 (3,7) 
Altura(cm) 89,5 (13,1) 92,8 (10,6) 0,086* 94,3 (11,1) 
z-score altura/idade J:; -0,154 (1,0) -0,472 (0,9) 0,026 -0,219 (1,1) 
z-scorepeso/idadcJ~ -0,125 (1,1) -0,502 (0,9) 0,024* -0,162 (1,1) 
z-score peso/altura l.' 0,079 (I ,Q) -0,179 (0,8) 0,070* 0,090 (I ,0) 
Rendapercapita (R$) 275,0 (377,4) 152,9) (180,7) <0,001* 169,7 (146,9) 
Anosdcestudodamãe 7.3 (3,7) 4,7 (3,1) <0,001 6,0 (3,1) 

Cl) Indice calculado. segundo a OMS/WHO ( 1983; 1995) 
::;1; Teste t para wmparar os valores médios com o grupo controle. 
• Teste Kruskai-Wallis. 

0,002 
0,007 
0,006 
0,643 
0,806 
0,940 
0,048* 
0,010 
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A Tabela I O apresenta os resultados da distribuição da prevalência de helmintíase e 

giardíase, segundo condições de moradia e saneamento. A proporção de crianças 

infectadas por helmintos foi significativamente superior na situação em que os domicílios 

não têm acesso aos serviços públicos de água ou rede de esgoto, nas crianças residentes nas 

favelas ou nos domicílios onde residem mais de duas pessoas por cômodo. A mesma 

tendência foi observada na giardíase, porém só foram estatisticamente significativas as 

diferenças de prevalências nas situações de acesso a água encanada e nos domicílios com 

maior número de residentes por cômodo. 

Tabela lO - Prevalência de helmintíase e giardíase nas crianças de 6-60 meses de idade da 
cidade de São Paulo, segundo condições de moradia e saneamento, 1995/96. 

Variáveis N!!(i) % Helmintíase p (Xl) N!!® % Giardíase p (xl) 
Agua encanada e tratada: 0.016 0,006 

• Presente 839 5.6 8~2 5.9 
• Ausente 50 1~.0 51 15.7 

Acesso a rede esgoto: 0.010 0.106 

• Presente 617 ~.7 623 5.6 
• Ausente 272 9.2 270 8.5 

Residência na Favela: 0.006 0.290 

• Não 7~~ 5.1 752 6,1 
• Sim 145 1 LO 1~1 8.5 

N'i de residentes por cômodo: <0.001 0.014 

•<2 726 ~.1 737 5.6 
•2:2 163 1~.7 156 10.9 
:D Total de cnanças excluídas as cnanças com g1ardiase (n-58) 
:t Total de crianças excluídas as cnanças com hclmintiase (n=54). 

4.5. Estudo transversal 

Altura 

A Tabela 11 apresenta vários modelos de análise de regressão múltipla. O modelo I 

expressa a relação entre altura das crianças e as variáveis sexo e idade. Modelos 

semelhantes são apresentados, com ajuste por sexo e idade, considerando as variáveis: 

parasitas intestinais, escolaridade da mãe, acesso aos serviços públicos de água e esgoto, 

logaritmo da renda per capita, e o logaritmo do número de residentes por cômodo do 

domicílio. Todas estas variáveis correlacionam-se com a altura das crianças de modo 
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estatisticamente significativo e o modelo explica cerca 90% da variação da altura. As 

crianças parasitadas apresentaram um déficit médio de 1,076 centímetros de altura, quando 

comparadas às crianças não-parasitadas, com ajuste para sexo e idade (p=0,007). A 

diferença é maior entre as crianças parasitadas por helmintos (1,53 em, p=0,005), não 

sendo significativa em relação ao parasitismo por Giardia duodenalis (0,50 em, p=0,348). 

Tabela 11 Modelos de análise de regressão múltipla sobre altura (em) 
ajustado ~elo sexo e idade. Municí~io de São Paulo, 1995/96. 

Modelo Variá\·eis 
I* Idade c sexo: 

• Idade 
• Sexo 

2(2) Parasitas em geral 
3 Giardíasc 
4 Helmíntiase 
5 Renda per caplla@ 
6 Escolaridade 
7 Água 
8 Esgoto 
9 Favela 

lO N~ pcssoas/cômodoC:t 
• n=944 
CC Nível de signilicâncw da vanávcl no modelo. 
~Modelos 2 a lO com aJuste para sexo c tdadc. 
:;t Logantmo. 

f3i pQ) 

0,773 < 0.001 
-0.645 0.009 
-1.076 0.007 
-0.501 0.348 
-1.530 0.005 

1.002 < 0.001 
0.211 < 0.001 

-2.439 < 0.001 
-1.022 < 0.001 
-1.448 < 0.001 
-1.666 < 0.001 

das cnanças 

r2 

0.906 
0.906 
0.907 
0.910 
0.911 
0.912 
0.910 
0.908 
0.908 
0.908 
0.912 

O modelo de regressão múltipla apresentado na Tabela 12 descreve a altura das 

crianças parasitadas e não-parasitadas, controlando-se as demais variáveis. Este modelo foi 

construído utilizando-se todas as variáveis que na análise anterior (Tabela 11) atingiram 

nível de significância menor que 0,20. As variáveis idade, sexo e parasitas intestinais 

foram mantidas no modelo, independentemente, da significância estatística. Em seguida, 

foi excluída uma variável de cada vez pela ordem decrescente do valor de p: esgoto 

(p=0,438), escolaridade da mãe (p=0,304) e água (p=0,233). Foram mantidas no modelo as 

variáveis com valor de p < 0,05. Utilizando-se a mesma metodologia, foram construídos 

modelos separados para helmintíases e giardíase. No primeiro caso, os resultados foram 

semelhantes aos obtidos com a variável parasita intestinal. No modelo que incluía 

giardiase, no entanto, somente as variáveis renda per capita e acesso a água encanada 

mantiveram-se significativamente associadas à altura. 
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Tabela 12- Modelo final da análise de regressão múltipla sobre a altura (em) das crianças 
levando em conta a idade, sexo, parasitas intestinais, renda per capita, 
moradia em favela e n2 de pessoas por cômodo do domicílio. Município de 
São Paulo, 1995/96. 

Modelo Variáveis f~i I. C. r2 

Idade 0.77 0.76- 0.79 0.91 
Sexo -0.67 -1.15--0.18 
Parasitas em geral -0.53 -1.30- 0.24 
Renda per capllaW 0.64 0.30- 0.99 
Favela -0.72 -1.41--0.33 
Nº pessoas por cômodoCO -0.73 -1.30--0.15 

2 
Idade 0.78 0.76- 0.80 0.92 
Sexo -0.76 -1.26- 0.26 
Giardiase -0.08 -1.10- 0,94 
Renda per capitaCO 0.73 0.38- 1.07 

Favela -0.73 -1.44--0.01 

N" pessoas por cômodoCO -0.64 -1.24--0,04 

3 

Idade 0.77 0.76-0.79 0.92 

Sexo -0.75 -1.25-0.25 

Helmintiase -0.83 -1.90-0.23 

Renda per capitaCü 0.65 0.30-0.99 

Favela -0.78 -1.49--0.07 

Nu pessoas por cômodow -0.64 -1.23 - -0.05 
:t:: Loganuno 

A relação entre parasitismo intestinal e altura da cnanças foi fortemente 

modificada, quando efetuado o controle para a renda per capita, moradia em favela e 

número de pessoas por domicílio. As crianças parasitadas continuam com 0,531 

centímetros de desvantagem quando comparadas com as não-parasitadas, mas, desaparece 

a signiticància estatística observada na Tabela 11. Embora o impacto negativo da 

helmintíase (0,83 em) sobre a altura das crianças seja cerca de dez vezes ma10r que o 

da giardíase (0,08), a diferença de crescimento atribuível à infecção por helmintos 

tampouco atinge significància estatística. 

Em suma, a relação entre parasitismo intestinal e crescimento estudada valendo-se 

dos dados colhidos no inquérito transversal, foi em grande parte confundida por variáveis 

socioeconõmicas e ambientais. Com o controle dessas variáveis, desaparece a significància 

estatística previamente observada nesta relação. 
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Peso 

A Tabela 13 apresenta vanos modelos de análise de regressão múltipla que 

descrevem a relação entre diversas variáveis e o peso das crianças. O modelo 1 descreve a 

relação entre peso das crianças e as variáveis idade e sexo. Estas variáveis foram 

significativamente correlacionadas com o peso e explicam 76% de sua variabilidade. Os 

modelos 2 a 1 O analisam a correlação de peso das crianças com as seguintes variáveis: 

parasitas intestinais, logaritmo da renda familiar per capita, escolaridade da mãe, acesso 

aos serviços públicos de água e esgoto e o logaritmo da densidade de residentes por 

cômodo do domicílio. Cada um destes modelos incluiu uma variável de cada vez ajustada 

por idade e sexo. Com exceção da moradia em favela (p=0,076) e infecção por giardíase 

(p=O, 756), as demais variáveis revelaram correlação estatisticamente significativa com o 

peso das crianças (p<0,01). 

Tabela 13 Modelos de análise de regressão múltipla sobre peso (g) 
ajustado reJo sexo e idade. Municírio de São Paulo, 1995/96. 

Modelo Variáveis pi p(O 
I* Idade e sexo: 

• Idade 200.0 < 0.001 

• Sexo -366.0 0.002 
2® Parasitas em geral -500.0 0.006 
3 Giardíase -76.6 0.756 
.t Helmintiasc -869.2 0.001 
5 Renda per capita!J) 505.9 < 0.001 
6 Escolaridade 80.3 < 0.001 
7 Água -948.0 < 0.001 
8 Esgoto -417.8 0.001 
9 Favela -279.9 0.076 

10 N" pessoas por cômodo@ -828.3 < 0.00 I 
* n=940. 
T Nível de sigruticància da variável no modelo. 
Z Modelos 2 a I O com aJuste para sexo c tdadc 
;;!) Logantmo. 

das cnanças 

r2 
0.76 

0.76 
0.76 
0.76 
0.76 
0.76 
0.76 
0.76 
0.76 
0.77 

As crianças parasitadas pesaram em média cerca de 500 gramas a menos que as 

crianças não-parasitadas após ajuste por sexo e idade (p=0,006). O déficit de peso foi ainda 

maior (870 gramas) com a infecção por helmintos (p=0,001). A infecção por Giardia 

duodena/is não se mostrou associada de modo significativo ao peso das crianças, após o 

ajuste para idade e sexo. 

A Tabela 14 apresenta o modelo final de regressão múltipla que descreve peso 

das crianças em função da idade e sexo, da infecção por parasitas intestinais e de variáveis 
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soc1a1s como renda per capila e o número de pessoas por cômodo do domicílio. Este 

modelo explica 78% da variabilidade do peso e foi construído com todas as variáveis que 

na análise univariada atingiram nível de significància menor que 0,20. Idade, sexo e 

parasitas intestinais foram mantidos no modelo independentemente da significància 

estatística. Em seguida, foi excluída uma variável de cada vez, pela ordem decrescente do 

valor de p: acesso aos serviços públicos de água dentro do domicílio (p=0,401), moradia 

em tàvela (p=0,365), acesso do domicílio a rede esgoto (p=0,422) e escolaridade da mãe 

(p=0,337). Seguindo-se a mesma metodologia para a construção dos modelos para 

helmintíase e giardíase, o logaritmo de renda per capita e logaritmo do número de pessoas 

por cômodo permaneceram no modelo com nível de significància estatística de p < 0,05. 

Tabela 14 - Modelo final da análise de regressão múltipla do peso(g) das crianças com 
idade, sexo, parasitas intestinais, renda familiar per capita e n2 de pessoas 
por cômodo. Município de São Paulo. 1996/97. 

Modelo V ariá\'eis ~i I. C. r2 

Idade 200.5 193.-t- 207.7 0,78 
Sexo -369.1 -592.6--145.7 
Parasitas em geral -227.4 -582.5- 127.7 
Renda per capita(.f; 334.6 180.1- 489,0 
N" pessoas por cômodoO) -440,3 -701.5- -179.1 

2 
Idade 203.4 196.0- 210,7 0,78 
Sexo -394,3 -625.1--163,5 
Giardíasc 138.7 -330.-t- 607,8 
Renda per capita(l~ 360.7 200.9- 520.4 

Nº pessoas por cômodoCú -418.5 -691.9--145.0 

3 

Idade 199.8 192.6- 207.1 0,78 

Sexo -399.7 -628.1- 171,4 

He1mintíase -541.7 -1032.8 - -50.1 

Renda per capita~t 301.5 144.1- 458.9 

Nº pessoas por cômodoCú -436.4 -704.7- -168.1 
~D Logaritmo. 

As cnanças parasitadas apresentam em média déficit de peso de 227 gramas, 

quando comparadas às crianças não-parasitadas, após o controle das variáveis idade, sexo, 

renda per capita e número de pessoas por cômodo, esta diferença não é significativa. O 

mesmo modelo ao incluir no lugar de parasitas em geral, infecção por helmintos mostra 

déficit de peso de 542 gramas com nível de significància estatística (p=0,031 ). O mesmo 

não ocorre em relação à giardíase. Em suma, os dados do inquérito transversal mostram um 

impacto negativo da infecção por helmintos sobre o peso das crianças que se manté1n com 

significância estatística, mesmo após o controle de possíveis variáveis de confusão. 
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4.6 .. Primeiro período de seguimento observacional 

Ganho de altura 

A Tabela 15 apresenta resultados das análises de regressão múltipla relativa ao 

ganho semestral de altura, durante o período de seguimento observacional. O modelo 1, 

com idade e sexo apresenta um coeficiente de determinação (r2) de 0,33. A idade apresenta 

correlação estatística significativa com o ganho de altura, ao contrário do sexo. Nos 

modelos 2 ao 1 O foram analisadas separadamente a correlação do ganho de altura das 

crianças com as seguintes variáveis: parasitas intestinais, logaritmo da renda per capita, 

escolaridade da mãe, acesso aos serviços públicos de água e esgoto e o logaritmo da 

densidade de residentes por cômodo do domicílio; todos os modelos com ajuste para idade 

e sexo. Somente o modelo 1 O, incluindo o logaritmo de número de pessoas por cômodo, 

apresenta correlação estatística significativa (p=0,004), ou seja, crianças que moravam em 

domicílios com maior densidade de pessoas por cômodo tiveram em média menos 2,4 mm 

de ganho de altura neste período do seguimento. O coeficiente de determinação (r2) de 

todos os modelos não sofreu alterações importantes, quando comparado com o modelo 1 e 

com as variáveis idade e sexo. 

Tabela 15 - Modelos de regressão múltipla sobre o ganho de altura(mm) infantil, durante 
seis meses de seguimento observacional com ajuste para idade e sexo. 
Município de São Paulo, 1995/97. 

Modelo Variáveis ~i PQ) r2 
l* Idade e sexo: 0.33 

• Idade -0.59 < 0.001 

• Sexo -1.00 0.276 
2@ Pamsitas em gemi -1.49 0.300 0.33 
3 Giardia -1.79 0.371 0.33 
4 Helmintos -0.99 0.615 0.34 
5 Renda per capitd.J) 0.56 0.278 0.33 
6 Escolaridade 0,05 0.664 0.33 
7 Água 0,74 0.686 0.33 
8 Esgoto -1.23 0.212 0.33 
9 Favela 1.10 0.363 0.33 

lO Nº pessoas por cômodo® -2.36 0.004 0.34 
* n-835. 
G) Nível de significância da variável no modelo. 
C!; Modelos 2 a 1 O com ajuste para sexo e idade. 
@ Logaritmo. 

As crianças com parasitas intestinais mantêm a desvantagem no ganho de altura 

quando comparadas com os controles não-parasitadas; o déficit é de 1,5 milímetro durante 
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o semestre de seguimento observacional, não sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. Resultados semelhantes foram observados na giardíase com déficit de 1,8 

mm, quase duas vezes maior que na infecção por helmintos (1,0 mm). 

A Tabela 16 apresenta o modelo final de regressão múltipla entre ganho de altura 

no semestre de seguimento observacionaL composto pela idade, sexo da criança, infecção 

por parasitas intestinais e o número de pessoas por cômodo do domicílio, variável social 

que demonstrou significància na correlação com o ganho de altura no período de 

seguimento observacional. 

Tabela 16- Modelo final da análise de regressão do ganho semestral sobre a altura (mm) 
das crianças no seguimento observacional com a idade, sexo, parasitas 
intestinais e n2 de pessoas por cômodo do domicílio. Município de São Paulo, 
1995-1997. 

Modelo Variá,·eis (3i I. C. r2 

Idade -0.59 -0.64- -0.53 0.34 
Sexo -1.09 -2.89- 0.71 
Parasitas em geral -0.72 -3.59- 2.15 
N" pessoas por cômodoQ) -2.26 -3.92--0.61 

2 
Idade -0.60 -0.66- -0.54 0.34 
Sexo -1.40 -3.27- OA9 
Giardiase -l.l6 -5.10- 2.78 
W pessoas por cômodoO) -2.48 -4.21 - -0.76 

3 

Idade -0.60 -0.66 - -0.54 0.34 

Sexo -1.24 -3.10- 0.62 

Hclmintiase 0.06 -3.86- 3.98 

N" pessoas por cômodoO) -2.33 -4.05 - -0.61 

éJ_; Logantmo. 

As cnanças que moravam em domicílios com maiOr numero de pessoas por 

cômodo cresceram em média menos 2,3 milímetros com ajuste para o sexo, idade e 

parasitas intestinais. O impacto negativo dos parasitas intestinais no ganho de altura foi 

O, 72 mm, metade do déficit observado na análise anterior, segundo dados apresentados na 

Tabela 15. Trocando a variável infecção por parasitas intestinais em geral por helmintos, o 

déficit diminui para 0,06 mm; quando a troca é por giardíase, o déficit aumenta para-

1, 16, porém nenhuma das três variáveis apresenta correlação estatística significativa no 

modelo final. 
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Ganho 1le peso 

A Tabela 17 apresenta análises de regressão múltipla do ganho semestral de peso 

das crianças, durante o período de seguimento observacional. O modelo 1, com idade e 

sexo registra um coeficiente de determinação (r2) de 0,0 17; só a idade apresenta 

correlação estatisticamente significativa com o ganho de peso. Os modelos de 2 a 1 O 

demonstram a correlação do ganho de peso com significância estatística e ajuste para idade 

e sexo com as variáveis: logaritmo da renda per capita, escolaridade da mãe, moradia em 

favela, logaritmo do número de pessoas por cômodo e acesso ao serviços públicos de 

esgoto e água. No entanto, a variação do coeficiente de determinação de todos os modelos 

não apresentou alterações importantes quando comparado com o modelo 1. 

Tabela 17 - Modelos de regressão múltipla sobre o ganho de peso infantil, durante seis 
meses de seguimento observacional (com parasitas intestinais) com ajuste 
para idade e sexo. Município de São Paulo, 1995/97. 

Modelo Variáveis Pi P<D 
I* Idade e sexo: 

• Idade 
• Sexo 

2Ci) Parasitas em geral 
3 Giardia 
4 Helmintos 
5 Renda per caplla® 
6 Escolaridade da mãe 
7 Água 
8 Esgoto 
9 Favela 

I O Nº pessoas por cômodo@ 
* n=X31 
JJ Nível de signiticância da vanável no modelo. 
·;::: Modelos 2 a I O com a.Just.: pam s.:xo e idade. 
•'J) Logantmo. 

-5.0 < 0.001 
-20.7 0.628 

-130.7 0.051 
-47.7 0.608 

-204.1 0.027 
72.9 0.002 
19.4 0.001 

-210.9 0.012 
-102.4 0.025 
-141.6 0.012 
-147.6 < 0.001 

r2 
0.017 

0,021 
0,014 
0,020 
0.028 
0.030 
0.024 
0.023 
0.024 
0.034 

As crianças com parasitas intestinais foram deficitárias em 131 gramas no ganho de 

peso, quando comparadas com as não-parasitadas; esta diferença ficou no limite da 

significância estatística (p=0,051 ). No caso das crianças infectadas exclusivamente por 

helmintos ocorreu o significativo déficit de 204 gramas (p=0,023), quatro vezes maior do 

que no caso da giardíase que apresentou diferença não-significativa de menos 48 gramas 

(p=0,608). 

A Tabela 18 apresenta o modelo final de regressão múltipla entre o ganho de peso 

no período de seis meses de seguimento observacional composto pela idade, sexo da 
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criança, infecção por parasitas intestinais e o logaritmo do número de pessoas por cômodo 

do domicílio, variável social que demonstrou correlação significativa com o ganho de peso. 

Tabela 18 - Modelo final da análise de regressão sobre o ganho de peso(g) infantil, no 
período de seguimento observacional, com a idade, sexo, parasitas intestinais 
e número de pessoas por cômodo. Município de São Paulo, 1995/97. 

Modelo Variá\·eis ~i I.C. r2 

Idade -4.93 -7.57- -2.29 0,036 
Sexo -26.01 -109.15-57.13 
Parasitas em geral -83.33 -216.44- 49.77 
N" pessoas por domicílioCD -137.74 -2l-U5- -61.2 

2 
Idade -4.77 -7.53- -2.02 0,026 
Sexo -24.03 -111.23- 63.16 
Giardiase -15.31 -198.19- 167.57 
N" pessoas por domicílio(!) -128.36 -208.75 - -48.0 

3 

Idade -4.77 -7.31- -1.85 0.035 
Sexo -22.68 -109.05- 63.70 

Helmintíase -138.96 -322.66- 44.74 

W pessoas por domicílioCO -141.81 -221.7 5 - -61.87 
C!) Logantmo. 

O modelo foi construído inicialmente considerando-se todas as variáveis que na 

análise anterior (Tabela 17) apresentavam correlação com o ganho de peso (p<0,20), com 

ajuste para idade e sexo em seguida, excluindo-se uma variável de cada vez de acordo com 

o nível de significância estatística na ordem decrescente: logaritmo da renda per capita 

(p=0,853), acesso aos serviços públicos de água (p=0,487) e esgoto (p=0,380), moradia em 

favela (p=0,207) e escolaridade da mãe (p=O, 129). Seguindo os mesmos critérios foram 

construídos modelos para giardíase e helmintíase. O logaritmo do número de pessoas por 

cômodo do domicílio foi a única variável social que permaneceu com significância 

estatística nos três modelos. 

As crianças com parasitas intestinais ganharam, durante o semestre de seguimento 

observacional, menos 83 gramas em relação às não-parasitadas. No modelo final, com a 

substituição da variável parasitas intestinais por giardíase o déficit diminuiu para 15 

gramas; quando a substituição se fez por helmintíase o déficit aumentou para 139 gramas, 

porém perdeu a significância estatística apresentada na Tabela 17. Estas três variáveis não 

apresentaram correlação com significância estatística no modelo final. 



Resultados 49 

4.7. Segundo período do seguimento, após o tratamento das crianças para 
parasitoses intestinais 

Ganho tle altura 

A Tabela 19 apresenta vários modelos de análise de regressão múltipla. O modelo 1 

expressa a relação entre ganho de altura das crianças e as variáveis idade e sexo 

apresentam r2 de 0,34. Modelos semelhantes são apresentados com ajuste para idade e 

sexo incluindo-se as variáveis tratamento anti-parasitário, logaritmo da renda per capita, 

escolaridade da mãe, acesso aos serviços públicos de água e esgoto, moradia em favela e o 

logaritmo do número de pessoas por cômodo dos domicílios. Somente o acesso aos 

serviços públicos de água mantém uma correlação estatística significativa (p=O,Ol9), e as 

crianças que não tiveram acesso a água encanada dentro do domicílio cresceram menos 4,4 

mm. O coeficiente de determinação (r2) de todos os modelos não sofre alterações 

importantes, quando comparado com o modelo 1. 

Tabela 19 Modelos regressão múltipla do ganho de altura infantil, durante seis meses de 
seguimento, após o tratamento para parasitoses intestinais com as variáveis 
sociais, com ajuste para idade e sexo. Município de São Paulo, 1996/97. 

Modelo Variáveis [~i P<D r2 
I* Idade e sexo: 0.339 

• Idade -0.55 < 0.001 
• Sexo 0.18 0.849 

2CZl Tratamento parasitas em geral -0.44 0.771 0.339 
3 Tratamento giardíase (n:661) -0.92 0.677 0.342 
4 Tratamento helmintos (n:666) -0.03 0.990 0.343 
5 Renda per caplta(J) -0.08 0.873 0.337 
6 Escolaridade 0.10 0.423 0.340 
7 Água -4.44 0.019 0.345 
8 Esgoto -l.lO 0.268 0.341 
9 Favela -0.33 O. 789 0.340 

lO Nº pessoas por cômodo~J' -0.93 0.272 0.341 
• n=700. 
(1: Nível de signifi..:ân..:ia da vanàvcl no modelo. 
l; Modelos 2 a 1 O wm aJuste pam sexo e idade. 
•i: Logantmo. 

O crescimento das crianças parasitadas após o tratamento dos parasitas intestinais 

mantém um déficit de 0,44 milímetros com relação ao grupo de crianças não-parasitadas, 

com ajuste por idade e sexo. O déficit foi maior para giardíase (-0,99 mm) do que para a 

helmintíase ( -0,03 mm), no entanto nos três casos não houve relação estatística 

significativa com o incremento de altura. 
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Comparando-se o crescimento deste período com o do anterior de seguimento 

observacional (Tabela 15) constata-se uma diferença tàvorável, cerca de 1,0 mm para o 

período de tratamento nas crianças com infecção por helmintos que cresceram tanto quanto 

o grupo controle. 

A Tabela 20 apresenta o modelo final da análise de regressão múltipla do ganho de 

altura das crianças durante seis meses, após o tratamento para parasitoses intestinais. Este 

modelo inclui as variáveis idade, altura, sexo e a variável social acesso ao serviço público 

de água. As outras variáveis sociais apresentadas na Tabela 19 tinham correlação com o 

ganho de altura acima do nível crítico de significância estatística p>0,20, tendo sido 

descartadas para a construção do modelo final. A idade das crianças e acesso aos serviços 

públicos de água encanada foram as variáveis com correlação significativa com o ganho de 

altura. As crianças residentes em domicílios sem acesso a água tratada e encanada 

cresceram menos 4,4 mm nestes seis meses, quando comparadas com as de acesso a este 

serviço. 

Tabela 20 - Modelo final da análise de regressão sobre o ganho semestral de altura das 
crianças, após seis meses do tratamento para parasitoses intestinais com a 
idade, sexo e acesso aos serviços públicos de água no domicílio. Município 
de São Paulo, 1996/97. 

Modelo Variáveis (3i I. C. r2 

Idade -0.55 -0.61--0.49 0.345 
Sexo 0.05 -1.76- 1.86 
Tratamento parasitas em geral 0,08 -2.92- 3.08 
Acesso água no domicílio -~.45 -8.21 - O. 70 

2 
Idade -0.56 -0.62 - -0.50 0.347 
Sexo 0.01 -1.89- 1.89 
Tratamento giardíase -0.48 -~.83- 3.86 
Acesso água no domicílio -06 -8.4 7 - -0.25 

3 

Idade -0.56 -0.62- -0.50 0.347 

Sexo -0.34 -2.20- 1.52 

Tratamento helmintiase 0.52 -3.51- ~.55 

Acesso água no domicílio -4.03 -8.01- -0.05 

As cnanças parasitadas no segundo período do seguimento após receberem 

tratamento específico apresentaram um incremento de altura levemente superior (0,08 mm) 

às crianças livres de qualquer parasita intestinal, após o controle para idade, sexo e acesso 

ao serviço público de água. Em modelo semelhante, levando em conta apenas a giardíase, 



Resultados 51 

o déficit médio foi 0,5 milímetros. Quando se levou em conta helmintíase, o resultado foi 

um crescimento 0,5 milímetros superior às crianças tratadas. Em nenhum dos modelos, 

entretanto, houve significância estatística. 

(ianho de peso 

A Tabela 21 apresenta a análise de regressão múltipla do ganho semestral de peso, 

após o tratamento para parasitoses intestinais com idade, sexo e as variáveis sociais: 

logaritmo da renda per capita, escolaridade da mãe, acesso aos serviços públicos de água e 

esgoto, moradia em tàvela e logaritmo do número de pessoas por cômodo dos domicílios. 

Tabela 21 - Modelos regressão múltipla sobre o ganho de peso infantil, durante seis meses 
de seguimento, após o tratamento para parasitoses intestinais com ajuste para 
idade e sexo. Município de São Paulo, 1996/97. 

Modelo 
l* Idade c sexo: 

• Idade 
• Sexo 

2@ Tratamento 
parasitas em geral 

3 Tratamento giardíasc (n=658) 
4 Tratamento hclmintos (n=662) 
5 Renda per caplld:J) 
6 Escolaridade 
7 Água 
8 Esgoto 
9 Favela 

lO No pessoas por cômodo@ 
* n=696. 
t Nível de significânc1a da vanável no modelo. 
~ Modelos 2 a I O com aJuste para sexo e idade. 
(V Logar1tmo. 

r2 
0.0008 

-1.1 0.501 
-17.2 0.746 

-176.5 0.044 0.0066 

-300.7 0.017 0.0098 
-50.0 0.675 0.0010 
128.6 0.000 0.0289 
20.5 0.004 0.0334 
-6.6 0.952 0.0008 

-162.0 ().()04 0.0124 
-25.7 0.715 0.0010 

-126.9 0.009 0.0106 

O modelo I, idade e sexo, não apresentou correlação estatística significativa com o 

ganho de peso. Os modelos de 2 a 1 O incluindo as variáveis sociais: logaritmo da renda per 

capita, escolaridade da mãe, acesso aos serviços públicos de esgoto e logaritmo do número 

de pessoas por cômodo do domicílio mantiveram correlação com significância 

estatística (p<0,05), com ajuste para a idade e sexo da criança. O coeficiente de 

determinação de todos os modelos é semelhante ao modelo 1 (r2=0,0008). 

Após o tratamento dos parasitas intestinais, as crianças apresentaram 177 gramas de 

desvantagem quando comparadas com os controles, diferença estatisticamente signillcativa 

(p=0,044). Esta diferença ocorreu, especialmente, em razão da inesperada ampliação do 
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déficit das cnanças que receberam tratamento da giardíase.(p=0,017). Comportamento 

diverso foi observado com as crianças que receberam tratamento para helmintos com perfil 

de ganho de peso com tendência à recuperação e próximo ao grupo controle. 

Comparando-se o ganho de peso do semestre de seguimento observacional (ver 

Tabela 17) com o semestre após o tratamento dos parasitas, observa-se que crianças 

infectadas por helmintos diminuem o déficit de 204 para 50 gramas, passando de uma 

diferença significativa (p=0,027) para não-significativa (p=0,675); e nas infectadas por 

Giardia duodenalis ampliou-se o déficit de 48 para 301 gramas, passando de uma 

diferença não-significativa (p=0,608) para significativa (p=0,017) 

A Tabela 22 apresenta o modelo final da análise de regressão múltipla do ganho de 

peso das crianças durante seis meses, após o tratamento para parasitoses intestinais. Este 

modelo inclui as variáveis: idade, sexo, tratamento das parasitoses intestinais e logaritmo 

da renda per capita. e para sua construção foram escolhidas as variáveis sociais que na 

análise anterior e, segundo dados da Tabela 21, mantiveram correlação com ganho de peso 

com nível de significància estatística de p<0,20. Atenderam este critério a renda per capita, 

escolaridade da mãe e acesso a esgoto. Destas três variáveis, somente a renda per capita 

manteve correlação com o ganho de peso com significància estatística (p<O,OS), após o 

ajuste para idade, sexo e tratamento para parasitoses.Processo semelhante foi desenvolvido 

para as variáveis tratamento de giardíase ou tratamento de helmintíases confirmando a 

renda per capita como a variável que mantinha correlação com o ganho de peso. 

Tabela 22 - Modelo final da análise de regressão sobre o ganho de peso das crianças, 
durante seis meses, após o tratamento para parasitoses intestinais com a 
idade. sexo, e renda per capita. Município de São Paulo, 1996/97. 

Modelo Variáveis Pi I.C. r2 

Idade -1.11 -t-.43- 2,20 0,0312 
Sexo -20.98 -125.17- 83.20 
Tratamento parasitas em geral -114.84 -289,02 - 59.34 
Renda per capitdJJ 122.13 64.11- 180.15 

2 
Idade -U8 -4,79- 2.02 0.0385 
Sexo -30.25 -138.24- 77.74 
Tratamento giardíasc -238,62 -485.14- 7.89 
Renda per capitaCD 131,55 72.13- 190,98 

3 

Idade -1.11 -4.53- 2.30 0.0240 

Sexo -25.96 -133.78- 81.86 

Tratamento he1mintiase 19.68 -218.01-257,38 

Renda per capitaCD 122.13 64.11-180.15 

CO Logaritmo. 
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Independente da renda, sexo e idade, as cnanças parasitadas ao receberem 

tratamento ganharam menos 115 gramas do que o grupo controle. Observou-se que as 

crianças que trataram a giardíase, apresentaram ampliação do déficit de ganho de peso para 

239 gramas; as que receberam tratamento para helmintíase, alcançaram leve vantagem para 

o controle de 20 gramas, demonstrando tendência de recuperação do peso, após o 

tratamento específico para helmintíases. Estas três variáveis dentro do modelo final não 

apresentaram significància estatística. 

4.8. Comparação dos ganhos de altura e peso nos dois semestres do 
seguimento 

Altura 

As Tabelas 23, 24 e 25 apresentam o ganho da altura(mm) em dois semestres 

consecutivos de crianças parasitadas e não-parasitadas, com tratamento da infecção dos 

parasitas intestinais no segundo semestre e a desaceleração de crescimento calculado pela 

diferença do ganho de altura entre o primeiro semestre (observacional) menos o segundo 

(tratamento). Nesta análise, só foram incluídas as crianças que participaram de todo o 

estudo de seguimento (n=695). A análise das relações da giardíase e helmintíase com o 

crescimento intàntil foi realizada separadamente. 

A Tabela 23 demonstra que, no semestre de seguimento observacional, as crianças 

parasitadas cresceram em média menos 3,5 mm do que as não-parasitadas. No semestre 

seguinte, após o tratamento das parasitoses intestinais diminui a diferença média de 

crescimento entre estes grupos para 2,5 mm. Comparando-se os dois grupos quanto à 

desaceleração do crescimento em dois semestres sucessivos, observou-se que as crianças 

do grupo controle diminuem em 6,4 mm seu ritmo médio de crescimento, porém no grupo 

de crianças que recebeu o tratamento a mesma diminuição foi 5,5 mm. Sendo menor a 

desaceleração ( 1 ,O mm) entre as crianças inicialmente parasitadas, ainda que a diferença 

não tenha sido estatisticamente significativa (p=0,671). 
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Tabela 23 Ganho de altura (mm) em dois semestres consecutivos de crianças parasitadas 
e não-parasitadas com tratamento da infecção dos parasitas intestinais no 
segundo semestre. Município de São Paulo, 1995/97. 

Parasitas Intestinais 
Período Não Sim Diferença P 

Observacional: 

• Média 
•IC 

Tratamento: 

• Média 
•IC 

Desaceleração(]): 

• Média 

•IC 

47.6 
46.4---48.8 

41.2 
40.0---42.4 

6.4 

4.9-7.7 

44.1 
41.3---46.9 

38.7 
35.9---41.5 

5.5 

2.2-8.7 

3.5 

2.5 

LO 

~C A desaceleração f01 cakulada subtrnmdo o cresc1mcnto do segundo semestre do primerro. 

0.070 

0.174 

0.671 

A Tabela 24 demonstra que, no semestre de seguimento observacional, as crianças 

com giardíase cresceram em média menos 5,2 mm do que as não-parasitadas. No semestre 

seguinte, após o tratamento da infecção por Giardia duodena/is diminuiu a diferença 

média de crescimento entre estes grupos para 3,4 mm. Comparando-se os dois grupos 

quanto à desaceleração do crescimento, nos dois semestres sucessivos, observou-se que as 

crianças do grupo controle diminuem 6,4 mm o ritmo médio de crescimento, porem no 

grupo de crianças que recebeu tratamento a mesma diminuição foi 4,6 mm. A menor 

desaceleração da altura ( 1,8 mm) das crianças com giardíase, que recebeu tratamento, 

revela tendência de recuperação das crianças, ainda que não tenha sido estatisticamente 

significativa (0,592). 
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Tabela 24 - Ganho de altura(mm) em dois semestres consecutivos de crianças infectadas 
por Ciardia duodenalis e não-infectadas com tratamento da giardíase no 
segundo semestre. Município de São Paulo, 1995/97. 

Período 
Observacional: 

• Média 
• IC 

Tratamento: 

• Média 
•IC 

DesaccleraçãoCJ): 

• Média 
•1C 

Não 

47.6 
46.4--48.8 

41.2 
40.0--42.-t 

6.4 

4.9-7.9 

Giardia duodenalis 
Sim 

42.4 
38.4--46.5 

37.8 
33.1--42.5 

4.6 

-1.3-10.6 

Diferença 

5.2 

3.4 

1.8 

J; A desacelemção I(H calculada subtraindo o cresctmento do segundo semestre do primerro. 

p 

0,064 

0.208 

0.592 

A Tabela 25 demonstra que, no semestre de seguimento observacional, as crianças 

com infecção por helmintos cresceram em média menos 2,0 mm do que as crianças não

parasitadas. No semestre seguinte, após o tratamento da helmintíase a diferença média de 

crescimento entre estes grupos foi 1,8 mm. Comparando-se a desaceleração do crescimento 

nos dois semestre sucessivos, observou-se que as crianças do grupo controle diminuem em 

6,4 mm seu ritmo médio de crescimento, enquanto nas crianças parasitadas por helmintos, 

após o tratamento, a mesma diminuição foi 6,2 mrn; a desaceleração dos dois grupos foi 

semelhante (p=O, 951 ). 

Tabela 25 - Ganho de altura(mm) em dois semestres consecutivos de crianças infectadas 
helmintos e não-infectadas com tratamento da infecção da helmintíase, no 
segundo semestre. Município de São Paulo, 1996/97. 

Período 
Observaciona1: 

• Média 
• IC 

Tratamento: 

• Média 
•1C 

DesacclcraçãoU): 

• Média 
•1C 

Não 

47,6 
46.4--48.8 

41.2 
40.0--42.4 

6.4 
4.9-7.9 

Helmintos 
Sim 

45.6 
41.6--49.6 

39.4 
35.8--42.9 

6.2 

2.6-9.8 

Diferença 

2,0 

1.8 

0.2 

CO A desacelemção fm calculada subtmmdo o crescimento do segundo semestre do primeiro. 

p 

0.442 

0.466 
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Peso 

As Tabelas 26, 27 e 28 apresentam o ganho de peso (g) em dois semestres 

consecutivos de crianças parasitadas e não-parasitadas, com tratamento da infecção dos 

parasitas intestinais no segundo semestre e a desaceleração de crescimento foi calculada 

pela diferença do ganho de peso do primeiro semestre (observacional) menos o ganho de 

peso do segundo (tratamento). Nesta análise, só foram incluídas as crianças que 

participaram de todo o estudo de seguimento (n=694). A análise das relações da giardíase e 

helmintíase com o crescimento infantil foi realizada separadamente. 

A Tabela 26 demonstra que, no semestre de seguimento observacional as crianças 

parasitadas ganharam em média menos 178 g do que as não-parasitadas; no semestre 

seguinte, após o tratamento das parasitoses intestinais foi mantida a diferença média, de 

ganho de peso, entre estes grupos em 180 g. Comparando-se os dois grupos quanto a 

desaceleração do ganho de peso nos dois períodos do estudo, observou-se que as crianças 

do grupo controle diminuíram em 176 g o ganho de peso, porém no grupo de crianças que 

recebeu o tratamento a mesma diminuição foi de 179 g. A desaceleração do ganho de peso 

dos dois grupos foi semelhante (p=O, 983) 

Tabela 26 - Ganho de peso (g) em dois semestres consecutivos de crianças parasitadas e 
não-parasitadas com tratamento da infecção dos parasitas intestinais no 
segundo semestre. Município de São Paulo, 1996/97. 

Período 
Observacional: 

• Média 
•IC 

Tratamento: 

• Média 
•IC 

Desaccleraçãoefl: 

• Média 

•IC 

Não 
(n=636) 

1308.6 
1257.5-1359.7 

1132.-t 
1076.5-1188.3 

176.2 

102.1-250.3 

Ganho de Peso (g) 
Parasitados 

Sim 
(n=72) 

1130.6 
1009.3-1252.0 

951.9 
823.5-1080.4 

178.7 

3.9-353.5 

Diferença 

177.9 

180.5 

-2.5 

W A desaceleração fo1 calculada subtnundo o crescimento do segundo semestre do pnrnerro. 

p 

0.0260 

0.0386 

0.9827 
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A Tabela 27 demonstra que, no semestre de seguimento observacional, as crianças 

infectadas por G. duodena/is ganharam em média menos 71,0 g de peso do que as não

infectadas. No semestre seguinte, após o tratamento da giardíase amplia-se a desvantagem 

de ganho de peso para 303 g tàvorável ao grupo de crianças não-parasitadas. Comparando

se a desaceleração do ganho de peso nos dois semestres sucessivos, observou-se que as 

crianças do grupo não-parasitados diminuíram média 176 g em ganho de peso, porém no 

grupo de crianças inicialmente parasitadas que recebeu o tratamento a mesma diminuiçãu 

foi 408 g, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa (p=O, 166). 

Tabela 27 Ganho de peso (g) em dois semestres consecutivos de crianças com infecção 
por G. duodena/is e não-infectadas com tratamento da giardíase no segundo 
semestre. Município de São Paulo, 1996/97. 

Período 
Obscrvacional: 

• Média 
•IC 

Tratamento: 

• Média 
• IC 

DcsacclcraçãoO): 

• Média 

•IC 

Controle 
(n=636) 

1308.6 
1257.5-1359.7 

1132.4 
1076.5-1188.3 

176.2 

102.1-250.3 

Ganho de Peso (g) 
Tratadas 

(n=34) 

1237.6 
1042.5-l-U2.6 

829.6 
649.4-1009.7 

408.0 

130.8---{)85.3 

Diferença 

71.0 

302.8 

-231.8 

.f: A desaceleração loi calculada subtramdo o crescimento do segundo semestre do pnmeíro. 

p 

0.537 

0.016 

0.1656 

A Tabela 28 demonstra que no semestre de seguimento observacional, as crianças 

com infecção por helmintos ganharam, em média, menos 256 g do que as não-parasitadas. 

No semestre seguinte, após o tratamento da helmintíase. diminui a diferença média em 55 

g . Comparando-se os dois grupos quanto à desaceleração do ganho de peso em dois 

semestres sucessivos, observou-se que as crianças do grupo controle não-parasitado 

diminuíram em 176 g o seu ritmo de ganho de peso, porém no grupo de crianças 

inicialmente com helmintíase que recebeu o tratamento ganhou mais 25 g, ainda assim a 

diferença de ganho de peso com o grupo controle não foi significativa (p=O, 199). 
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Tabela 28 - Ganho de peso (g) em dois semestres consecutivos de crianças com infecção 
por helmintos e não-infectadas com tratamento da helmintíase no segundo 
semestre. Município de São Paulo, 1996/97. 

Período 
Observacional: 

• Médiaw 
•IC 

Tratamento: 

• MédiaUJ 
• IC 

DesacelcraçãoCD: 

• Média0) 

• IC 

Controle 
(n=636) 

1308.6 
1257.5-1359.7 

1132.2 
1076.5-1188.3 

176.2 

102.1-250.3 

Ganho de Peso (g) 
Tratadas 

(n=37) 

1052.3 
895.1-1209A 

1077.8 
900.9-1254.7 

-25.5 

-239.9-188.8 

Diferença 

256.3 

5.J.6 

201.7 

,C A desaceleração fot calculada subtmmdo o crescunt.'Ilto do segundo semestre do prunerro 

p 

0.018 

0.646 

0.199 
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5. DISCUSSÃO 

A hipótese deste estudo, a influência que infecções parasitárias intestinais 

exerceriam sobre o crescimento na infância, foi testada com base na comparação de peso e 

altura alcançados por crianças com e sem parasitas (estudo transversal) e da comparação 

dos ganhos de peso e altura dessas mesmas crianças durante dois períodos sucessivos de 

seis meses, o primeiro deles sem qualquer intervenção (estudo longitudinal observacional) 

e o segundo após tratamento das crianças parasitadas (estudo longitudinal com 

intervenção) 

No estudo transversal, as cnanças parasitadas por helmintos ou por Giardia 

duodenalis apresentaram peso e altura inferiores aos observados entre crianças não

parasitadas, sendo estatisticamente significativas apenas as diferenças observadas com 

relação ás helmintíases. Após controle das potenciais variáveis de confusão (renda, 

moradia em favela e densidade domiciliar), diferenças significativas foram observadas 

apenas com relação à comparação entre o peso de crianças com helmintíases e o peso de 

crianças não-parasitadas (diferença de 542 g, p=0,031 ). 

No estudo longitudinal sem intervenção, foram observados ganho de peso inferiores 

às crianças parasitadas por helmintos (menos 139 g em seis meses) e ganho de altura 

inferiores às crianças parasitadas por Giardia duodenalis (menos 1,2 mm em seis meses), 

sempre as comparando com o grupo de crianças não-parasitadas e já levando em conta 

potenciais variáveis de confusão. Entretanto, estas diferenças foram de pequena magnitude 

e sem significància estatística. 

No estudo longitudinal pós-intervenção, após o tratamento, a desvantagem das 

crianças parasitadas por helmintos observada no periodo anterior (menos 140 g em seis 

meses), inverte-se passando o ganho de peso das crianças parasitadas a superar o ganho 

obtido pelas crianças não-parasitadas (mais 20 g em seis meses). A avaliação estatística 

desta "inversão" resultou em valor de p igual a 0,20, o que não permite descartar a hipótese 

nula. Ainda no estudo longitudinal pós-intervenção, observou-se que os ganhos de altura 

nas crianças parasitadas por helmintos, semelhantes ao das crianças não-parasitadas, antes 

do tratamento, passaram a favoráveis (mais 0,5 mm em seis meses, p=0,80), entretMto não 
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apresentaram signiticància estatística. Resultados menos consistentes no estudo 

longitudinal pós-intervenção, foram observados com relação às crianças parasitadas por 

Giardia duodenalis. Após o tratamento dessas crianças, observou-se atenuação do déficit 

de altura (menos 1,2 mm em seis meses sem tratamento e menos 0,5 mm em seis meses 

com tratamento), mas intensificou-se a desvantagem em relação ao ganho de peso das 

crianças (menos 15 gramas em seis meses sem tratamento e menos 239 g em seis meses 

com tratamento). 

A discussão dos achados deste estudo é desenvolvida. a seguir, em três partes: a 

primeira refere-se à validade interna do estudo, depois se comparam os resultados obtidos 

com os de outros estudos e, finalmente, avaliam-se as implicações para a saúde pública. 

5.1. Validade interna do estudo 

5.1.1. Validade dos indicadores 

A validade de uma medida ou indicador pode ser definida como a "capacidade de 

um instrumento medir o fenômeno em estudo, isto é. a adequação existente entre as 

variáveis escolhidas e o conceito teórico a ser medido" (CONTANDRIOPOULOS e coL 

1994). 

A Organização Mundial de Saúde (WHO 1995) recomenda o peso, altura e outras 

medidas das dimensões corporais para estabelecer indíces antropométricos utilizados como 

indicadores do estado nutricional e, particularmente, do crescimento infantiL 

Por outro lado, os ovos dos helmintos e cistos dos protozoários são os próprios 

parasitas na forma embrionária (NEVA e BROWN 1994) 

Entretanto no delineamento longitudinal permanecem algumas questões de 

validação relacionadas à presença do status parasitário das crianças. No primeiro período 

de seguimento, assumiu-se que o status das crianças no início do estudo não se alterou 

durante todo o penodo de seguimento, A eliminação natural da infecção é considerada 

pouco provável ao longo do seguimento, pois o período de estudo não foi longo o 

suficiente para completar o ciclo de vida dos parasitas. Quanto à possibilidade de que os 
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não infectados viessem contrair parasitoses, também é pouco provável que tenha ocorrido 

em escala significativa, em razão da baixa prevalência de parasitoses intestinais na cidade. 

No segundo período do seguimento, com intervenção, assumiu-se que todas as crianças 

estudadas permaneceram livres de parasitas intestinais. Os resultados do segundo exame 

parasitológico de fezes, efetuado em crianças inicialmente parasitadas, mostraram que 20% 

ainda se encontravam infectadas quase sete meses após o tratamento. Tal cifra indicaria, na 

realidade, uma eficácia razoável desse tipo de intervenção. Pela mesma razão colocada 

para o primeiro período de seguimento - baixo risco de parasitas intestinais na cidade - as 

crianças não-parasitadas devem, em sua grande maioria, ter assim permanecido ao longo 

do segundo seguimento. Assim, não parece provável que a modesta ou inexistente 

influência do parasitismo intestinal sobre o crescimento infantil possa ser justificada pelo 

emprego de indicadores não validos dos eventos de interesse. 

Vieses 

Nos estudos epidemiológicos, geralmente, é considerada a possibilidade de 

ocorrência de erros metodológicos no planejamento, na execução ou na análise da pesquisa 

que podem provocar a distorção dos resultados do estudo, enfraquecendo associações 

verdadeiras, produzindo associações espúrias ou distorcendo/invertendo o direcionamento 

aparente do relacionamento entre as variáveis consideradas. Quando isto ocorre, afirma-se 

que houve erro sistemático (viés ou vício), porque a relação entre os fatos foi distorcida 

para um lado ou para outro. Estes erros são classificados em três grupos: viés de seleção, 

viés de aferição e viés de confusão ( SCHIMIDT e DUNCAN 1999). 

Viés de seleção 

Na seção metodologia, descreveu-se de forma detalhada o processo de construção 

da amostragem do estudo, objetivando a determinação de uma amostra aleatória das 

crianças menores de cinco anos de idade do município de São Paulo. Portanto, foram 

fixados os critérios que, estatisticamente, minimizaram a possibilidade de recrutamento 

seletivo dos participantes do estudo. 

Todas as crianças da amostra foram convidadas a participar do exame coprológico, 

mas 18% dos selecionados não o realizaram. A comparação das características biológicas e 
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socioeconõmicas dos indivíduos integrantes dos dois grupos mostrou que foi garantida a 

semelhança nas variáveis consideradas com exceção de moradia em favela que obteve a 

maior proporção no grupo que não realizou o exame coprológico. É provável que esta 

diferença não tenha resultado em viés, pois outras variáveis sociais como: o acesso a água 

e saneamento no domicílio, renda per capita e escolaridade das mães foram semelhantes 

nos dois grupos (Tabelas 2 e 3). Durante o seguimento, foram elaborados testes para 

verificar se as perdas poderiam introduzir algum viés, pela análise das principats 

características biológicas, antropométricas e socioeconõmicas, chegando-se à conclusão 

que a amostra manteve características semelhantes, desde o início até o final do estudo 

(Tabelas 4 e 5). 

Viés tle aferição 

O viés de aferição pode ser constatado durante o processo de medida, quando se 

verifica diferença sistemática entre os grupos em comparação. Conquanto as técnicas e 

procedimentos do uso da antropometria e dos exames parasitológicos de fezes tenham sido 

apresentados na introdução e na metodologia, dois aspectos relacionados com a 

possibilidade de erros sistemáticos abordam-se a seguir. 

1) Erro do entrevistador: os membros da equipe que tomaram as medidas 

antropométricas eram nutricionistas, com experiência anterior em inquéritos 

antropométricos e, antes de participarem da pesquisa, fizeram exercícios de 

treinamento e padronização, segundo recomenda HABICHT(1974). Além disto, 

periodicamente, o conjunto dos pesquisadores era submetido a novos treinamentos para 

atualizar e reforçar conhecimentos e práticas (RONDÓ 1995). Outra possibilidade de 

erro seria a equipe assumir um comportamento que direcionasse o resultado da 

entrevista no sentido estabelecido pela hipótese em estudo. Esta alternativa, no entanto, 

teve pouca possibilidade de ocorrer, pois este estudo é parte de uma pesquisa de largo 

espectro sobre a saúde intàntil, de forma que a hipótese que o fundamenta ficou diluída 

entre as demais. A equipe que fez os exames parasitológicos não recebeu informação 

sobre os dados de peso e altura; por outro lado, houve revezamento dos técnicos que 

tomaram as medidas do peso e altura, dificultando qualquer dedicação especial a grupo 

de crianças com alguma característica particular. 
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2) Erro do equipamento: as balanças e antropõmetros usados foram, inicialmente, 

testados para garantir sua precisão e, durante o estudo, periodicamente, reavaliados. As 

marcas e modelos dos instrumentos utilizados nesta pesquisa são semelhantes aos 

adotados em outros estudos nacionais e internacionais. 

Para ajustar as discrepâncias em relação às diferenças das medidas realizadas nas 

posições vertical e horizontal foram subtraídos 0,4 em de todas as crianças medidas na 

posição horizontal (MEl e co!. 1998). Vale lembrar que foram avaliadas a consistência de 

peso e altura, segundo critério de plausibilidade biológica assumido pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO 1995); os limites estão na seção da metodologia, no item 

critérios de exclusão. Por outro lado, nos períodos de seguimento foram usadas duas 

medidas de peso e altura para cálculo dos respectivos incrementos, o que deve dobrar a 

possibilidade de erro. 

Empregaram-se, adicionalmente, testes de coerência para as medidas de ganhos de 

peso e de altura durante os dois períodos do acompanhamento. O procedimento adotado foi 

o de fixar intervalo de segurança para identificar os valores discrepantes acima ou abaixo 

de mais ou menos três desvios-padrão do ganho de peso e altura, não sendo, no entanto, 

encontrado nenhum valor 

As técnicas utilizadas em pesqutsas de parasitas intestinais nas fezes, já 

apresentadas anteriormente, foram validadas em vários estudos e foram consideradas 

capazes de detectar ovos de helmintos, no exame da primeira amostra em mais de 90% dos 

casos (SENA Y e MACPHERSON 1989; MONTESSORI e BISCHOFF 1987). Segundo 

REY ( 1991) a técnica de sedimentação espontânea usada neste estudo, é capaz de detectar 

ovos de helmintos em quase I 00% dos casos. Por outro lado, a técnica empregada para 

pesquisa dos cistos de protozoários pode subestimar de 30 a 50% a prevalência. 

A eficácia do tratamento foi parcialmente avaliada pelos resultados do segundo 

exame parasitológico de fezes realizado no final do segundo seguimento (Tabela 29 e 

Anexo IV) Novas amostras de fezes de 82 crianças com resultados positivos no primeiro 

exame coprológico foram solicitadas às mães ou responsáveis. Destas 45 devolveram o 

material para exame e constatou-se resultado negativo para giardíase em 79% ç para 

ascaríase em 83%. O resultado indica a efetividade do tratamento, sobretudo, 
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considerando-se que, apos o tratamento, ao longo de quase sete meses, as crianças 

parasitadas estiveram e continuaram, certamente, mais expostas aos fatores de risco para 

parasitoses intestinais. Em outros estudos, em período de cerca de seis meses, observou-se 

que 98% da população intàntil reinfectava-se para giardíase (GILMAN e col. 1988). Em 

relação à helmintíase, em períodos mais curtos, também foram encontradas taxas mais altas 

de reinfecção, em três meses: após o tratamento, cerca de 50% reinfectaram-se para 

Ascaris e 95% para Trichuris (W ATKINS e POLLIT 1996). 

Tabela 29 - Efetividade do tratamento de parasitoses intestinais após sete meses do 
tratamento em amostra das crianças menores de cinco anos do município de 
São Paulo, 1995/97. 

Parasitas 
Giardia duodenabs 
Ascaris lumhnc01des 

Total de 
Crianças 

24 
18 

Crianças com Amostras 
Negativas no r Exame 

19 
15 

%de 
Negativação 

79.2 
83.3 

Merece destaque o aspecto amplamente apoiado pela literatura sobre a insuficiência 

de um único exame parasitológico de fezes para diagnosticar cistos de Giardia duodenalis 

(SA WITZ e F AUST 1942), em razão da eliminação de cistos pelo indivíduo infectado não 

ser constante, o que pode negativar, temporariamente, durante muitos dias, o resultado dos 

exames. Estudos realizados para determinar a eficácia dos exames parasitológicos de fezes 

para identificação dos cistos indicam sucesso em apenas 73% dos casos no primeiro exame 

e 100% de êxitos apenas no quinto exame (JOKIPII 1977); estudo semelhante realizado 

por SENA Y ( 1989) observou 83% de positividade em única amostra e 99% em três 

amostras. N AZER (1993) detectou, no primeiro exame, 66% de positividade e 100% em 

três exames. Alguns autores sugerem que inquéritos epidemiológicos baseados em 

uma única amostra podem gerar subestimação da prevalência de giardíase em uma faixa de 

30-50% (THOMPSON e col. 1993). Os achados servem para que se reforce a posição de 

que a infecção por Giardia duodenalis seja reconhecida como a mais prevalente em 

crianças no município de São Paulo. Na hipótese de ter ocorrido uma subestimação dos 

casos de giardíase, o impacto sobre a relação entre crescimento e parasitas intestinais não 

seria tão grande, pois o grupo controle, em termos proporcionais, é bem maior que o das 

crianças parasitadas. 

Outra possibilidade de erro pode decorrer dos procedimentos de digitação dos 

dados; para evitar sua ocorrência, foi adotado o procedimento de dupla digitação e a 
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confrontação de uma digitação com a outra, resultando daí a lista dos valores discrepantes. 

Desta forma, foram identificados e corrigidos erros de digitação cometidos. 

Viés tle confusão 

O termo confusão (do latim, cm~fusione, "pôr junto"), quando se refere ao 

tratamento estatístico de dados, "é a mistura de duas variáveis independentes" 

supostamente causais, ambas associadas à variável dependente, de maneira que parte ou 

todo o efeito atribuído a uma variável, seja em razão da outra (JEKEL e co!. 1999). Pode 

ocorrer quando não existe comparabilidade dos grupos estudados na análise de uma 

variável e quando os tàtores determinantes estão desigualmente distribuídos nos grupos de 

comparação. SCHIMIDT e DUNCAN ( 1999) sugerem que os pesquisadores obtenham 

dados de todas as variáveis com potenciais de confusão para que, na análise dos resultados, 

possam controlá-las com técnicas estatísticas. Neste estudo foi realizado exatamente o que 

os autores sugerem: todas as análises foram realizadas com controle para sexo e idade, 

tendo em vista que a prevalencia de parasitoses intestinais aumenta e a velocidade de 

crescimento diminuiu com a idade. O sexo foi uma variável de controle, em razão do 

padrão diferenciado de crescimento de meninos e meninas. Além disto, em todos os 

modelos, realizou-se controle para variáveis sociais que poderiam confundir a relação do 

crescimento intàntil com parasitoses intestinais. 

Para verificar se os resultados do estudo foram influenciados por mudanças 

socioeconõmicas que tivessem ocorrido simultaneamente ao trabalho de campo da 

pesquisa e que mudassem o comportamento do crescimento infantil, recorreu-se à 

informação do DIEESE/SEADE ( 1999) sobre a evolução da renda no período da pesquisa. 

O rendimento médio real da parcela dos ocupados correspondente aos 10% mais pobres, 

nos meses de novembro de 1995 e novembro de 1997 (em valores reais de novembro de 

1999-inflator ICV do DIEESE), na Região Metropolitana de São Paulo, foi R$ 168 e R$ 

165,00, respectivamente; segundo a mesma fonte, o rendimento médio dos ocupados e 

assalariados no trabalho principal no mesmo período foi R$ 954,00 e R$ 941,00. Esse 

indicador econômico expressou uma situação de relativa estabilidade, no período de 

realização do trabalho de campo da pesquisa, sendo incapaz de afetar o resultado do 

presente estudo. 
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5.2. Comparação dos resultados obtidos com outros estudos 

A segutr serão apresentados resultados de alguns estudos que investigaram a 

relação entre parasitas intestinais e o crescimento infantil, e dos quais dois realizados no 

Brasil. 

Estudo de intervenção, com grupo controle não-parasitado, para avaliar o impacto 

da ascaríase no crescimento das crianças menores de seis anos de idade, foi desenvolvido 

em duas vilas no Quênia. As crianças foram examinadas por três vezes em intervalo de 14 

meses; inicialmente, todas receberam tratamento anti-helmíntico. O grupo com ascaríase 

(n=61)e o grupo controle (n=125) tinham peso semelhante antes do tratamento; após 14 

semanas do tratamento o grupo previamente infectado ganhou significativamente mais 

peso que o grupo controle (p<0,0005). O incremento da altura foi semelhante nos dois 

grupos de crianças (STEPHENSON e co!. 1980). 

Estudo com intervenção com grupo controle com uma amostra de 159 crianças de 

24 a 61 meses de idade foi realizado na área rural da Guatemala, para analisar o efeito do 

tratamento da ascaríase e giardíase no estado nutricional. As prevalências destas infecções 

eram de 60% e 21%, respectivamente. Durante os 12 meses do estudo as crianças foram 

tratadas por três vezes, no início do estudo e mais duas vezes em período de quatro meses, 

para giardíase (metronidazol). Durante o estudo as crianças tratadas ganharam 

significativamente mais peso (0,24 kg ou 14%) e altura (1,06 em ou 16,6%) do que as 

crianças que receberam o placebo. Já as crianças com ascaríase que receberam tratamento 

(piperazina) obtiveram ganho de peso e altura semelhantes às crianças que receberam o 

placebo. Os autores explicam estes achados pelas ausências de desnutrição intensa e de 

déficit protéico, provável baixa intensidade da infecção, incompleto tratamento da 

ascaríase e rápida reinfecção (GUPT A e URRUTIA 1982). 

Estudo longitudinal efetuado na Guatemala com uma coorte de 45 crianças nos três 

primeiros anos de vida, mostrou que o número de episódio de giardíase por criança 

aumentou de O, 7 no primeiro ano de vida para 3,5 episódios no terceiro ano; que no 

segundo ano de vida, o ganho de peso foi significativamente menor nas crianças com 

giardíase e que, no primeiro e terceiro anos, a velocidade de ganho de peso foi stmilar. A 

duração do episódio da giardíase e sua associação com diarréia foram os fatores associados 
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com di.stúrbio no crescimento; a velocidade de ganho de altura não diferiu entre os grupos 

com e sem infecção por Giardia (F ARTHING e co!. 1986 ). 

Estudo de intervenção com grupo controle, foi desenvolvido em Myanmar (Burma), 

com 1.206 crianças de 2 a 12 anos de idade de 21 vilas para verificar o papel da infecção 

por Ascaris duodenalis no crescimento infantil. Em oito vilas foram realizadas intervenção 

em 595 crianças, e em 13 vilas não foram realizadas intervenção em 611 crianças de idade 

similar. A prevalência inicial de ascaríase em pouco mais de 80% e, a prevalência de 

déficits de peso e altura em cerca de 50% foram semelhantes nos grupos com e sem 

intervenção. Um significativo ganho de altura foi observado, após seis meses e, de peso, 

após 24 meses de estudo, comparando-se o grupo intervenção com o sem intervenção 

(THEIN-HLAfNG e co!. 1991). 

Estudo de intervenção, com grupo controle, foi realizado em escolares no Quênia 

para investigar a relação entre helmintíases e crescimento, onde as prevalências de 

infecção foram 87% para ancilostomídeos, 88% para tricuríase e 31% para ascariase. O 

crescimento de grupos infectados que receberam uma única dose de albendazol foram 

comparados com um outro grupo que recebeu duas doses e com um terceiro que recebeu 

placebo. Os grupos não diferiam quanto ao sexo, idade (média de dez anos), prevalência de 

helmintos e perfil antropométrico. Cada criança foi reexaminada cerca de quatro e oito 

meses, após o início do estudo. Os grupos que receberam uma ou duas doses de albendazol 

ganharam significativamente mais peso do que o grupo placebo; na altura não foi 

observada diferença significativa entre os três grupos (STEPHENSON e co!. 1994). 

Estudo de intervenção, com grupo controle, foi realizado para analisar a relação 

entre o crescimento e a infecção intestinal por helmintos. Participaram do estudo 55 

escolares do Quênia, cuja proporção de portadores de ancilostomídeos era 93%, T 

trichiura de 84% e A. lumbricoides de 29%. Após escolha aleatória, 28 crianças foram 

tratadas com albendazol e 27 com placebo, os grupos apresentaram idade média de oito 

anos de idade. Após seguimento de nove semanas, as crianças tratadas com albendazol 

apresentaram quantidade de ovos de helmintos significativamente menor e melhor 

desempenho do crescimento (mais 233% de peso e mais 12% de altura). Identificou-se 

também que as crianças tratadas tiveram melhorias no apetite e na atividade física quando 

comparadas com o grupo tratado com placebo (ADAMS e col. 1994). 
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Na Malásia foi realizado um estudo de intervenção, com grupo controle, utilizando 

coorte de 353 escolares (idade média de 7,5 anos) para avaliar a relação entre crescimento 

infantil e infecção por helmintos. Cerca de 70% estavam infectadas por Ascaris 

lumbricoides e Tríchuris Trichíura . As crianças foram divididas em um grupo tratamento 

e outro placebo sem diferenças iniciais quanto a altura e peso e foram seguidas por dois 

anos. A cada tres meses recebiam tratamento ou placebo. Diferenças significativas na 

proporção de crianças desnutridas (altura e peso para idade e peso para altura, abaixo ae 

menos dois desvios-padrão) entre os grupos antes e após o tratamento não foram 

observadas. Os autores concluíram que a suplementação alimentar seria a medida 

necessária para promoção da nutrição na localidade. Desta forma fica implícito que os 

achados do estudo podem ter sido em razão do baixo consumo calórico e protéico das 

crianças (LAI e co!. 1995). 

Estudo de intervenção, com grupo controle, foi realizado na Indonésia, com 

cnanças de seis a dez anos de idade onde se encontrou prevalência de Ascaris 

lumbricoides de 86% e de Trichuris trichiura em I 00%. A amostra estudada foi 

aleatoriamente dividida em dois grupos: 36 crianças receberam tratamento com única dose 

de pamoato de pirantel e outras 36 com placebo. Os dois grupos antes do tratamento não 

diferiam quanto ao crescimento, helmintíases e apetite; após sete semanas do tratamento, o 

grupo que recebeu o tratamento anti-helmíntico exibiu aumentos de peso e de apetite 

significativamente superiores ao grupo placebo (HADJU e co!. 1996). 

W A TKIN S e POLLIT ( 1996) estudaram o efeito do tratamento das infecções 

intestinais com Ascaris e Trichuris no crescimento fisico, realizando estudo de intervenção 

duplo cego. Foram acompanhados 226 escolares com idade média de 9, 7 anos em uma 

região montanhosa da Guatemala cuja prevalência de Ascaris era de 91% e Trichurís era 

de 82%. Foi sorteada a metade da amostra para receber o tratamento com albendazol e a 

outra metade recebeu placebo. Não foi significativo o efeito do tratamento na altura, após 

12 ou 24 semanas. O grupo tratamento ganhou mais 180 gramas (p=0,057) do que o grupo 

placebo. O curto espaço de tempo do estudo, rápida reinfecção e avançada idade das 

crianças para este tipo de estudo foram as razões atribuídas pelos autores para não ter sido 

possível captar mudanças na altura bem como o modesto efeito observado no peso, após o 

tratamento. 
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Estudo de intervenção sobre a relação da helmintíase com estado nutricional foi 

desenvolvido na área favelada de Caracas (Venezuela) em 154 crianças com idade média 

de oito anos. A prevalência de infecção por helmintos variava de 57% a 80%, segundo os 

níveis de pobreza crítico ou extremo, respectivamente. No início, as crianças infectadas 

apresentavam significativo déficit de peso e altura e receberam por um ano tratamento 

mensal para infecção por helmintos. Após oito meses do tratamento, a proporção de 

cnanças com peso/idade e altura/idade abaixo do percentil dez decresceu 

significativamente e a proporção dos que se situavam acima do percentil 50 aumentou 

significativamente (HAGEL e col. 1999). 

Estudo transversal sobre o relacionamento entre infecção por helmintos e 

crescimento em escolares foi realizado nas favelas da cidade de Ujung Pandang 

(Indonésia); 92%, 98% e 1% foram as prevalências de Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura e ancilostomídeos, respectivamente. A altura e o peso das crianças mantiveram 

associação estatisticamente significativa com a intensidade destas infecções (HADJU e col. 

1995). 

Nos únicos estudos realizados no Brasil sobre a relação entre as infecções por 

parasitas intestinais e o crescimento infantil, obtiveram resultados contraditórios. No 

primeiro desses estudos, realizado na década de 70 em uma comunidade rural do Estado de 

São Paulo, foi feita uma pesquisa de intervenção com grupo controle, duplo cego, e foram 

acompanhadas 337 crianças de um a oito anos de idade; a prevalência de infecção de 

parasitoses intestinais atingiu 85% e, a desnutrição, 45% das crianças; 165 crianças 

receberam o tratamento para parasitoses e 172 receberam placebo. Após 1 O meses, a 

desnutrição avaliada pelo método de Gomez foi semelhante à constatada no início do 

estudo, nos dois grupos (KLOETZEL e col. 1982). O segundo estudo, de delineamento 

transversal, foi realizado em três àreas rurais do Estado de São Paulo com 520 crianças 

menores de 12 anos de idade que apresentaram a seguinte proporção de infecção: 44% com 

G. duodenaiis, 43% com E. nana, 41% com Ascaris lumbricoides e 40% com Trichuris 

trichiura. Observou-se, neste estudo, uma associação significativa entre déficit de altura e 

a presença de poliparasitismo por Ascaris e Trichuris , mesmo após os controles da renda e 

consumo alimentar (SALDIVA e col. 1999). 
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Os resultados obtidos na mawna dos estudos citados reforçam a hipótese da 

associação entre infecções por helmintos e crescimento na infància. Deve-se notar, 

entretanto, que os locais onde a maioria desses estudos foi realizada, são bastante distintos 

do município de São Paulo: em geral são lugares menos desenvolvidos, muitos são 

comunidades rurais, onde o déficit de crescimento e a prevalência de infecção por 

parasitas intestinais foram sempre muito altas e as condições de moradia e saneamento 

muito mais desfavoráveis do que as observadas no município de São Paulo. Destaca-se 

que, na cidade de São Paulo, o consumo médio de calorias e proteínas das crianças é 

adequado, existindo também provável baixa carga parasitária intestinal e o padrão de 

crescimento na infància é semelhante ao observado nos países em que as crianças têm 

acesso a condições adequadas de saúde e nutrição, situação, provavelmente, distinta da 

encontrada na maioria das demais populações citadas (MONTEIRO 1999). 

Neste estudo nenhuma associação significativa entre giardíase e crescimento na 

infància foi observada e este resultado não está incoerente com a literatura. A revisão 

sobre giardíase feita por MEYER ( 1990) narra que na década de 1950 a maioria das 

pessoas considerava a Giardia duodenalis não-patogênica; distintos estudos foram 

acumulando evidências a respeito de sua patogenicidade e, em 1981, a Organização 

Mundial de Saúde [OMS 1981] afirma que a "Giardia é um organismo capaz de produzir 

enfermidades ao ser humano". FRASER (1994) e ISLAM (1990) levantaram questões a 

respeito da necessidade de maiores estudos sobre a patogenicidade da Giardia nas áreas 

endêmicas e da associação entre o estado nutricional e esta infecção. Analisaram ainda, as 

diferenças entre os efeitos no homem das infecções sintomática e assintomática e 

mencionaram o relato da American Academy of Pediatrics Committeemon b~fectous 

Diseases questionando o beneficio de tratar giardíase não sintomática e que recomenda a 

não realização de tratamento neste caso. Poucos estudos que abordassem a relação 

giardíase e crescimento infantil foram localizados e é possível que a dúvida a respeito da 

ação da Giardia como agente patógeno tenha contribuído para o pouco interesse sobre este 

tema. A discussão sobre o impacto da giardíase na saúde infantil certamente ultrapassa a 

fronteira da relação com o estado nutricional. 
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5.3. Implicações para a saúde pública 

A modesta ou inexistente influência que o parasitismo intestinal exerce sobre o 

crescimento infantil na cidade de São Paulo e acrescida à relativa baixa prevalência de 

cnanças parasitadas indicam que campanhas de tratamento em massa de parasitoses 

intestinais não seriam a forma mais eficiente de promover as condições de saúde na 

infância no município de São Paulo. 

Os resultados deste estudo sugerem que o beneficio de prevenção da infecção por 

helmintos, durante os cinco primeiros anos de vida, no peso e altura das crianças seria de 

0,8 mm e 542 gramas, valores que sustentam a necessidade de tratamento das helmintíases 

por meio de uma estratégia adequada direcionada a identificar e tratar os 6% de crianças 

infectadas por helmintos 

As três pnnctpais alternativas para o tratamento das parasitoses intestinais são 

( 1) diagnóstico e tratamento de todas as crianças; (2) tratamento de todas as crianças 

( 3) concentração de campanhas de tratamento para determinadas comunidades que estejam 

mais expostas ao risco de contrair enteroparasitoses. A primeira alternativa, diagnóstico e 

tratamento do total da população intàntil infectada exigiria investimentos de recursos 

humanos e financeiros muito dispendiosos para o provável e parco retorno no crescimento 

das poucas crianças infectadas. Semelhante análise pode ser aplicada para a segunda 

alternativa, tratamento sem diagnóstico, com a administração maciça de anti-helmintos que 

poderia provocar efeitos adversos, até mesmo em poucas pessoas pois as drogas mais 

indicadas são consideradas inócuas. A forma mais eficiente de ações em nível de saúde 

pública para o combate às parasitoses intestinais é investir em microàreas de maior risco, 

ajustando as estratégias à situação local, combinando ações de saneamento básico, 

tratamento e ações educativas. 
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6. CONCLUSÕES 

1) Crescimento fisico e exposiçao a parasitoses intestinais em geral 

O crescimento tlsico alcançado por crianças com parasitas intestinais foi inferior ao 

crescimento de crianças não-parasitadas em média 0,53 mm em altura e 228 g em peso; 

durante seis meses de seguimento sem intervenção, as crianças parasitadas cresceram em 

média menos O, 72 mm e obtiveram menos 83 g de peso; no semestre subsequente, após o 

tratamento das parasitoses intestinais, o déficit médio de altura das crianças originalmente 

parasitadas foi de 0,08 mm e de 115 g de peso, sempre se comparando com o grupo 

controle não-parasitado e com o ajuste para idade e condições socioeconômicas. Em 

nenhuma das comparações, observou-se diferenças estatísticas significativas entre os dois 

grupos. 

2) Crescimento fisico e exposição a helmintíase 

O crescimento fisico alcançado por crianças com helmintíase foi inferior em média 

menos de 542 g de peso(p=0,031) e menos 0,83 mm de altura (p=O, 125); durante seis 

meses de seguimento sem intervenção, as crianças infectadas por helmintos cresceram em 

média menos 0,06 mm e obtiveram menos 139 g de peso; no semestre subsequente, após o 

tratamento, as crianças originalmente parasitadas por helmintos passaram a apresentar 

crescimento superior ao das crianças não-parasitadas: em média mais 0,08 mm em altura e 

mais 20 g em peso; sempre se comparando com o grupo controle não-parasitado e com o 

ajuste para idade e condições socioeconômicas. 

3) Crescimento fisico e exposição a giardíase 

O crescimento fisico alcançado por crianças com giardíase foi inferior em média 

0,08 mm em altura e superior 139 g em peso; durante seis meses de seguimento sem 

intervenção, as crianças infectadas por G. duodenalis cresceram em média menos 1, 16 mm 

e obtiveram menos 15 g de peso; no semestre subsequente, após o tratamento, as crianças 

originalmente parasitadas por G. duodenalis tiveram crescimento inferior médio de 0,48 

mm em altura e 239 g em peso. Todas as comparações tiveram como controle as crianças 
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não-parasitadas, com ajuste para idade e condições socioeconômicas e não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas entre os dois grupos. 
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ANEXO I 

SEÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS A 
RESPEITO DOS EXAMES 
PARASITOLÓGICOS DE FEZES DA 
PESQUISA "Saúde das Crianças de 
São Paulo II", 1995/97 
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"SAÚDE DAS CRIANÇAS DE SÃO PAULO 11" 

DISTRITO o o -SETOR o D D -BLOCO Do -DOMICÍLIO D D 
ENDEREÇO 

MÃE OU RESP PELJ\ CRIJ\NÇJ\ ................... TEL 

Cl IEFE Di\ Fi\MILIJ\ 

Ti\ DO I'' EXAME i\NTROPOMETRICO 

NOME E IDADE Di\ CRIJ\NÇJ\ NO I'' EXAME 

ENTREVISTA DE SEGUIMENTO 

INFORMJ\NTI ~ • . . - P i\RENTESCO C! CRIJ\NÇJ\ 

Di\ Ti\ -INÍCIO . ......... hs- TÍ::RMINO ......... hs 

ENTREVISTADOR• 

OBSI :R V A<r'Ül :s (anotar razões para eventual não rcahzação da entrevista ou de partes da entrevista_ data 
oportuna para retomo, TELEFONE I' !\Ri\ CONTATO, etc) 

-NÃO PREENCHER-

I" CRÍTICA CRITICNCOD. CRITICNCOD. DIGITAÇÃO -DIGIT. 

Di\Ti\ 

NSJ\ VEL 

I 



MÓDULO A: 

CONTROLESDESAÚDEEEXAMES 

I NOME DA CRIANÇA: I 

I IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO I 
DDDDDDDDD 

IN" DE ORDEM DA CRIANÇA I 
D 
I DATA DO I" EXAME I 

I I -- -- -

I BLOCO I - CONTROLE DE VERMES I 
11. RESULTADO DO EXAME DE FEZES I 

IDnegativo 

20positivo 

90não !oi coletado--t(Siga Bloco 2) 

I PARA RESULTADO NEGATIVO I 
INICIALMENTE CONFIRME QUE A MÃE 
RECEBEU O RESULTADO PELO CORREIO. CASO 
NÃO TENHA RECEBIDO, ESCLAREÇA QUE O 
RESULTADO FOI NEGATIVO ("A CRIANÇA NÃO 
TINI-IA NENIIUM VERME") E PROCURE 
VERIFICAR SE TEMOS O ENDEREÇO CORRETO 
DA CASA. EXAME NEGATIVO DE IRMÃO DE 
CRIANÇA COM VERMES ESTARÁ ANEXO AO 
FORMULÁRIO. ENTREGUE-O À MÃE. 

I PARA RESULTADO POSITIVO I 
ENTREGAR PARA A MÃE o RESULTADO 
POSITIVO DO EXAME QUE DEVI~ ESTAR 
ANEXADO AO FORMULÁRIO. EXPLICAR DE 
INÍCIO QUE NÃO SE TRATA DE UMA DOENÇA 
GRAVE, MAS QUE, AINDA ASSIM, PRECISA SER 
TRATADA. EXPLICAR T AMBÍ~M QUE HOUVE UM 
CERTO ATRASO NO LABORATÓRIO 
RESPONSÁVEL PELO EXAME E QUE POR ESSA 
RAZÃO OPTAMOS POR ENTREGAR O EXAME EM 
MÃOS nJNfO COM A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA ELIMINAR os VI~RMES ENTREGAR A 
MEDICAÇÃO, EXPLICAR COMO DEVE SER 
TOMADA E ORIENTAR SOBRE IIÁBITOS 
lllGIÊNICOS PARA PRE~NTR RI:INFESTAÇÃO. 

!ANOTAR A MEDICAÇÃO ENTRI:GUE I 
........ ················ ················· 
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QUESTIONÁRIO DA 2" ENTREVISTA 

I BLOCO 2 - CONTROLE DO CRESCIMENTO I 
lmADE DA CRIANS:A NO I" EXAME: I 

I D< 30 meses 

20" 30 meses--t(Siga 10) 

I. O NUTRICIONISTA QUE PESOU A CRIANÇA 
NA PRIMEIRA Vf:Z EM QUE ESTIVEMOS EM 
SUA CASA (relembrar o mês) FEZ ALGUM 
COMENT ARIO SOBRE SE o PESO E~ fAVA 
NORMAL? 

IDsim 

2Dnão--t(Siga 3) 

sDnão sabe/não lembra 

2. ELE DISSE QUE O PESO DA CRIANÇA ESTA V A 
NORMAL, ABAIXO OU ACIMA DO LIMITE ') 

!Onormal 3D acima do limite 

2Dabaixo do limite 80não sabe/não lembra 

3. ELE DISSE PARA A SRA. QUE SERIA 
NECESSARIO LEVAR A CRIANÇA A UM 
SERVIÇO DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR O 
PESO? 

IDsim 20não 80não sabe/não lembra 

4. DEPOIS QUE ESTIVEMOS AQUI A SRA. 
PROCUROU ALGUM SER VIÇO DE SAÚDE 

PARA ACOMP ANIIAR O PESO DA CRIANÇA ? 

IDsim 20não--t(Siga I 0) 

ls QUAL SERVIÇO PROCUROU? I 
NOME DO SER VIÇO . ··············· ........ 

I O centro/posto/ambulatório Estado/prefeitura 

2Dconvênio 

30consultório particular 

40outro--tQUAL '1 .............. ................... ....... 

16. A CRIANÇA FOI PESADA NESSE SER VIÇO '1 I 
IOsim 2Dnão--t(Siga 8) 

7. NESSE DIA DA PESAGEM (ler as alternativas para 
a mãe e marcar as alternativas pertinentes) 

I Da criança foi examinada pelo médico 

2Da ~Ta. recebeu orientação sobre a alimentação da criança 

4Da criança foi matriculada para receber leite ou outro alimento 

80foi pedido exame laboratoriai--tQUAL 0 
. ············ 

J60toireceitadorcmédio--tQUAL?. ··········· ············ 

32Dtoi marcado um retorno para a criança 

64Doutraconduta--tQUAL? .............. . ···················· 

oDnenhuma das anteriores 



MÓDULO A: 
CONTROLES DE SAÚDE E EXAMES 

I NOME DA CRIANÇA 

I IDENTIFICA(,:ÃO DO DOMICILIO 

DDDDDDDDD 
I N° DL ORDEM DA CRIANÇA 

D 
I DATA DO 2" EXAME 

I BLOCO I - CONTROLE DE VERMES I 
li. RESULTADO DO EXAME DE FEZES 

I OposiiJvo 

20negatJvo-+(Siga Bloco 2) 

30não tez-+(si a Bloco 2) 

2. A SRA RECEBEU A ~fEDI CAÇÃO PARA 
TRATAR A P ARASITOSE DO SEU FILIIO '' 

IDs1m 20não 

3. A CRIANÇA TOMOU REMEDIO PARA 
TRATAR A I' ARASITOSE ., 

IOsim 

ATENÇÃO: 
O TRATAMENTO RECOMENDADO ERA DAR O 
REMEDIO 2 VEZES AO DIA DURANTE 3 DIAS. 

4. POR QUANTOS DIAS A SRA DEU REMEDIO (na 
I" semana) ., 

sOnão sabe 

5. QUANTAS VE/J~S POR DIA A SRA. DAVA O 

REMEDIO '' 

vezes sOnão sabe 

6. A SRA. REPETIU O TRATA.\1ENTO NA SEMANA 

SEGUINTE'' 

I Dsim 2Dnão sOnão sabe 

APENAS SE O ESQUEMA DIFERIR 
DO RECOMENDADO 

7 QUN, A RAZÃO PARA NAO TER SEGUIDO O 
') 
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QrESTIO~ÁRIO DA 3• EC'ITREVISTA 

I BLOCO 2 -CONTROLE DO CRESCIMENTO 

bDADE DA CRIANÇA NO I" EXAME 

I D< 30 meses 20' 30 meses-+(Si a Bloco 3) 

I. O NUTRICIONISTA QUE PESOU A CRIANÇA 
NA ÚLTIMA VEZ EM QUE ESTIVEMOS EM SUA 
CASA i ) DEIXOU UM CARTÃO 
PARA Mt\RCACAO DOS PESOS DA CRIAN 'A '1 

IOsim 20nào. a mãe Já possuia cartão ll~.. peso 

2. O t-.fl.JTRICIONIST A MARCOU O PESO NO 
CARTAO DA CRIAN 'A '1 

I Osim 2Dnão sOnão sabe 

3. ELE DISSE QUE O PESO DA CRIANÇA ESTA V A 
NORMt\L ABAIXO OU ACIMA DO LIMITE'~ 

10normal 

20abai:xo do limite 

3 Oactma do limite 

sOnão sabe/não lembra 

4. ELE DISSE PARA A SRA. QUE SERIA 
NECESSARIO LEVAR A CRIANÇA A UM 
SERVIÇO DE SAUDE PARA ACOMPANI lAR O 
PESO., 

I 

!Osim 20não sOnão sabe/não lembra 

5 DEPOIS QUE ESTIVEMOS AQUI A SRA. 
PROCUROU ALGUM SERVIÇO DE SAÜDE 

PARA ACOMP ANI lAR O PESO DA CRIANÇA ., 

I Osim 20não-+(Siga Bloco 3) 

16 QUAL SERVIÇO PROCUROU'~ 

NOME DO SERVIÇO . 

I Occntro!posto/ambulatóno Estado/prelcitura 

2Dconveruo 

3 Oconsultorio particular 
40outro-+ UAL ., .. 

7 A CRIANCA FOI PESN)A NESSE SERVICO '' 

IDsim 

8 NESSE DIA DA PESAGEM (ler as alternativas para 
a mãe e marcar as alternativas ertmentes): 

I Da criança toi examinada pelo médico 

2 O a sra. re-cebeu orientação sobre a alimentação da criança 

40a criança foi matriculada para receber leite ou outro alimento 

sOtoi pedido exame laboratoriai-+QUAL? 

I60foi receitado remédio-+QUAL '! ..................... . 

320toi marcado um retomo para a criança 

640outra conduta-+QUAL '~ .. 

9. DEPOIS DESSA VEZ A SRA VOLTOU AO 
MESMO SERVIÇO (ou a um outro) PARA 
ACOMPANI-IAR O PESO DA CRIAN A '1 

vezes 
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ANEXO li 

ORIENTAÇÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE "GERALDO DE PAULA 
SOUZA" PARA O TRATAMENTO 
DE PARAS/TOSES INTESTINAIS 
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VERMINOSE 

CUIDADOS GERAIS PARA EVITAR SUA PROPAGAÇÃO 

1) Depois de da evacuação e antes das refeições, lavar as mãos com água e sabão; 
2) Manter as unhas curtas e limpas; 
3) Lavar as verduras e frutas antes de comê-las em água corrente; as verduras devem ser 

bem lavadas e mantidas por 20 minutos mergulhadas em água com cândida ( 1 colher 
de sopa de cândida em 1 litro de água); depois lavá-lo em água corrente para retirar o 
excesso de cloro. 

4) Usar sempre sapatos, principalmente em zonas desprovidas de esgotos ou próximo a 
córrego e lagoas; 

5) A água para consumo quando não for encanada e tratada, deve ser previamente 
fervida; 

6) Não ingerir carnes (suína e bovina) cruas ou mal cozidas; 
7) Manter limpo e desinfetado com "Cândida" o W.C. e fossa; 
8) Manter o lixo coberto e acabar com as moscas. 

Obs.: 

• Em todos os casos de verminoses deve se explicar o meio de transmissão e como evitá
la. Tratar primeiro Ascaridíase e depois os demais. 

• Quando apresentar Himinolepíase (H.nana) ou esquistossomose encaminhar ao médico. 
E. coli ou endolimax nana não são patogênicos, não medicar. 

TRATAMENTO 

l) ASCARÍASE (Ascaris lumbricoides) ou TRICURÍASE (Trichuris trichiura) 

• Mebendazol (vermirax, sirben ou Pantelmin) 5 ml 2 vezes ao dia por 3 dias. Repetir a 
dose após 7 dias. 

• Albendazol (helmintol, zentel, zolben, parasu) crianças acima de 2 anos - 1 O ml dose 
única ou 2 comprimidos - 200 mg - ou 1 comprimido de 400 mg. 

Repetir exame protoparasitológico 30 dias após o tratamento. 

2) ANCILOSTOMÍASE (Ancyslotoma duodenale ou Necator americanus) 

• Mebendazol (vermirax, sirben ou Pantelmin)--+ 5 ml 2 vezes ao dia por 3 dias. Repetir 
a dose após 7 dias. 

• Albendazol--+ (vide acima) 

Repetir o exame protoparasitológico 40 dias após o tratamento. 

3) ENTEROBÍASE (Enterobius vermicularis) 

• Mebendazol (vermirax, sirben, pantelmin) --+ dar 5 ml 2 vezes ao dia por 3 dias. 
Repetir a dose após 7 dias 

Repetir exame protoparasitológico 30 dias após o tratamento. 
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• Albendazol ~ (vide acima) 
• Pyr-pan ~ IOmglkg (máximo 700 mg) (I ml/kg) Iml=IOmg 1 drágea= IOO mg. 

4) GIARDÍASE (Giardia duodenalis) 

• Metronidazol (tlagyl) comprimido de 250 mg ~ Y2 comprimido 2 vezes ao dia por 7 
dias até I O quilos de peso. De II a I5 quilos, Ih comprimido 3 vezes ao dia por 7 dias. 
De I6 à 20 quilos, I comprimido 2 vezes ao dia por 7 dias. Acima de 20 quilos 3 vezes 
ao dia por 7 dias. 

Sempre repetir a dose após 7 dias. 

• Metronidazol ou tlagyl suspensão 200 mg ~ até 10 kg 2,5 ml duas vezes ao dia por 5 
dias. de I O a I5 quilos 2,5 ml 3 vezes ao dia por 5 dias. De 16 a 20 quilos, 5 ml 2 
vezes ao dia por 5 dias. Acima de 20 quilos, 7,5 ml2 vezes ao dia. Repetir a dose após 
I O dias. 

• Naxogin ~ Adultos: I capsula 2 vezes ao dia por 2 dias. Crianças menores de I O 
anos: 5 ml 2 vezes ao dia por 2 dias. Crianças maiores de I O anos: I O ml 2 vezes ao dia 
por 2 dias. 

• Secnidazol ~Dose única 30 mglkgldia (máximo 2 g) ou I ml por quilo de peso. 

Adulto: 43 capsulas(500 mg) dose única. 

5) AMEBÍASE INTESTINAL (Entamoeba histolytica) 

Tratamento : semelhante à giardíase ( ver item 4) 

6) ESTRONGILODÍASE (Strongyloides stercoralis) 

• Thiabendazol (thiaben) ~ até 4 quilos, 2,5 ml. De 5 a I O quilos, 5 ml. De I O a I5 
quilos, 7,5 ml. De I5 a 20 quilos, 1 O ml. De 20 a 25 quilos, 15 ml. De 25 a 30 quilos, 
20 ml. Tomar após o jantar por 3 dias. Repetir a dose após 7 dias. 

• Albendazol ~ 1 O ml por dia por 3 dias consecutivos. 

7) TENÍASE ( Taenia solium ou T. saginata) 

• Mebendazol (sirben, pantelmin) ~ 10 ml 2 vezes ao dia, por 3 dias. Não é necessário 
repetir a dose. 

• Cestox ~ 1 capsula e após uma hora dar a segunda, de manhã. Menor de 2 anos: 250 
mg. De 2 a 8 anos: 500 mg. Maior de 8 anos 1 grama. 

• Albendazol ~ lO ml por dia por 3 dias. 

Observações: 

• Solicitar novo exame protoparasitológico 40 dias após o termino do tratamento; 
• Em casos especiais poderá ser solicitado novo exame num prazo menor; porém nunca 

inferior a I5 dias. 
• Em caso de esquistossomose: 
1. Preencher a ficha de notificação e encaminhar à U.V.E. 
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2. Deixar o cliente em observação por 2 ou 4 horas após tomar o medicamento. 
3. Seguir o esquema de retorno: pedir novo exame de fezes (pesquisa de shistosoma) 

- 3 meses após o tratamento 
- Se negativo, 3 meses. 

4. se algum desses exames de retorno for positivo, encaminhar para consulta médica, para 
novo tratamento e reiniciar todo o esquema de retorno: pedir exame para todas as 
pessoas que coabitam a mesma casa. 

Obs.: O mebendazol pode ser dado à criança mesmo que o protoparasitológico seja 
negativo, desde que haja suspeita de verminose, devido a queixa e aparência geral da 
criança (diarréia freqüente, dor de barriga, palidez interna, manchas brancas no corpo, 
etc.). 

MEDIDAS CASEIRAS 

Colher de café .. ... ..... .. .. ... ....... .. ..... ... ............ .. ... .... ... .. ... .. . 3 ml 
Colher de chá . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 5 ml 
Colher de sobremesa . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . lO ml 
Colher de sopa . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 15 ml 
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ANEXO 111 

LISTA DE MEDICAMENTOS 
ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS 
EXAMINADAS PELO PROJETO 
"Saúde das Crianças de São Paulo 11" 
PARA TRATAMENTO DAS 
PARAS/TOSES INTESTINAIS 
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Medicação Frequência Percentual 

F1agil Pcdiátrico 1 1.1% 

Mebcndazol 39 .t3.3% 

Mcbcndazol+Mctronida l 1.1% 

Metanidazol 1 1.1% 

Metronidazol 35 38.9% 

Não tem medicação l 1.1% 

Naxogin 2 2.2% 

Necamin (mebendazol) 6 6.6% 

Secnidal 4 4.4% 

Total 90 100.0% 
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ANEXO IV 

RESULTADOS DOS EXAMES 
PARASITOLÓGICOS DE FEZES 
ANTES DO TRATAMENTO (1° 
Exame) E APÓS 7 MESES DO 
TRATAMENTO (2° Exame) DOS 
PARASITAS INTESTINAIS (SÃO 
PAULO, 1995197) 
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Resultados dos Exames Parasitológicos de fezes 

t! EXAME 2! EXAME 
1 Giardia Negativo 
2 Giardia Negativo 
3 As caris Negativo 
4 As caris Ascaris 
5 As caris Negativo 
6 Giardia E. histolvtica + Ascaris 
7 As caris E. histolvtica + E. Nana 
8 As caris Negativo 
9 Ascans As caris 
10 Giardia As caris 
11 Giardia Giardia 
12 Giardia Negativo 
13 T. trichiura As caris 
14 Giardw Negativo 
15 Giardia T. trichiura 
16 As caris Negativo 
17 Giardia Negativo 
18 Giardia E. nana 
19 Giardia Ascans + T. trichiura 
20 Giardia Giardia • Ascaris 
21 T. trichiura E. histolvtica + Giardia +E.nana 
22 As caris E. histolvtica 
23 Giardia Negativo 
24 Giardia Negativo 
25 T. trichiura Negativo 
26 E. histolvtica Negativo 
27 Giardia Giardia + E. nana 
28 Giardia Negativo 
29 Giardia E. nana 
30 Giardia Negativo 
31 As caris E. histolvtica 
32 T. trichiura + Ascaris E.Nana 
33 Giardia + Avcaris E.nana 
34 As caris Giardia 
35 As caris Negativo 
36 Giardia Giardia 
37 Ascaris + T. trichiura Ascaris + Giardia 
38 As caris Negativo 
39 T. trichiura + Ascaris Giardia 
40 As caris As caris 
41 Giardia E. histolvtica 
42 As caris Giardia 
43 Giardia Negativo 
44 Giardia Giardia 
45 Giardia Negativo 


