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INTRODUÇÃO

Giardíase é uma parasitose intestinal causada pela 

G-Laftd-ia, protozoário flagelado largamente distribuído em todas 

as classes de vertebrados. Infecções humanas com G4.af1d4.CL são 

comuns e cosmopolitas, apresentando-se endemicamente em várias 

regiões do mundo. Alta prevalência é frequentemente encontrada 

nos trópicos e sub-trõpicos, bem como em países com alto 

drão de saneamento básico.

pa-

A G4.atid4.a foi descoberta por Leevwenhoek hã aproxi

foimadamente 300 anos. Durante muito tempo esse protozoário 

considerado um organismo comensal porém, nas últimas duas déca 

das, evidências clínicas e patológicas foram acumuladas, 

cando ser esse parasita patógeno em potencial, podendo 

diarréia e má-absorção no homem. Com o advento de novas tecno—

indi-

causar

logias como a microscopia eletrônica, avanços na imunologia e

cultura de tecidos, o conhecimento sobre os organismos do gêne

informaçõesro G4.afid-ia aumentou consideravelmente, ampliando 

sobre a organização e função desse parasita, bem como sua inte 

ração com o hospedeiro. Assim, desde a década passada, pesqui

sas vêm sendo desenvolvidas, visando esclarecer aspectos clíni. 

cos, patogênicos e epidemiolõgicos deste enteropatasita,

Com o reconhecimento de que infecção por 

pode estar associada com doença, diferentes mecanismos patogê

nicos têm sido propostos para explicar a disfun,ção intestinal 

observada. Em revisões recentes do assunto, Meyer & Radulescu 

(1979) e Solomons (1982) , relacionaram a patogenia da G4.an.d-ia 

ã ocorrência de barreira ã absorção de nutrientes, danos 

epitélio e invasão da mucosa intestinal pelos trofozõitas.

G4.an.d4.a

ao

A
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competição por nutrientes entre a GÁ,an.dÁ,a e o hospedeiro e 

produção de substâncias tóxicas por esse protozoário, 

têm sido sugeridos como fatores patogênicos. (Barbieri etalii, 

1970; Cowen & Campbell, 1973; Meyer & Radulescu, 1979).

a

também

Alguns trabalhos relatam o achado na giardíase 

deficiência das dissacaridases, hidrolases e enteropeptidases, 

bem como redução na absorção de gorduras e vitaminas B12, 

racterizando uma disfunção das atividades normalmente associa-

de

ca—

das com a integridade estrutural das microvilosidades. ( Cowen

& Campbell, 1973; Hoskins, 1967). Por outro lado, Morecki 

Parker (1967) e Barbieri et alii (1970), referem a 

em seus estudos, de grande número de trofozoítas de G-caA-d-ia a— 

deridos âs células epiteliais do intestino delgado. Takano

&

observação

&

Yardley (1965), Owen et alii (1979) e Poley & Rosenfield (1982),

observaram haver inserção do disco ventral do trofozoíta na su

perfície do enterõcito. Brandborg et alii (1967), Morecki 

Parker (1967) e Saha & Glosh (1977) encontraram trofozoítas den

&

tro das células do epitélio intestinal de pacientes, evidenci

ando a ocorrência de invasão da mucosa.

A produção de substâncias tóxicas pela G-iaA.dÃ.a 

ra o hospedeiro, foi sugerida por Alp & Hislop (1969) . Para Ra

dulescu et alii (1977) esse protozoário é potencialmente pato

gênico, atuando principalmente através da liberação para o hos 

pedeiro de substâncias tóxicas. Alguns pesquisadores acreditam 

que a associação das bactérias e fungos exerce algum papel 

giardíase humana. A G^caAd^ca provocaria danos na mucosa entéri- 

ca, facilitando assim a colonização bacteriana (Yardley et allá,

alguns

pa

na

1964). O fato de que o uso da tetraciclina suprime em 

casos a diarréia de pacientes com giardíase, reforça essa hip<5
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tese.

Por estar altamente adaptada, a G-íaA.d.4.a. não 

quer estágio fora do hospedeiro definitivo. A eficiência desse 

protozoãrio sobreviver na passagem pelo trato gastro - intesti

nal, varia na dependência de sua resistência ã desidratação , 

ãs forças físicas e ã ação antimicrobiana dos ácidos gástricos. 

Ao contrário de outros organismos, o encistamento da G-iaA.d-ia ê 

favorecido por esses ácidos. Dm Ph relativamente estável e 

presença de sais biliares, contribuem para o 

dessa protozoose no hospedeiro.

re-

a

desenvolvimento

A predileção do trofozoita pela superfície microvi 

lositãria, sugere que o parasita necessita de um habitat rico 

em nutrientes. No jejuno proximal, a G-Lan.d-La forma um nicho e- 

cológico, por ocorrer nesse local alta concentração de nutrien

tes do hospedeiro e baixa competição por alimentos com outros 

microorganismos. Há evidências de má-absorção de vitaminas do 

complexo B em pacientes com giardíase, parecendo correlacionar 

—se com o grau das mudanças histolõgicas observadas no intes

tino. Questiona-se se o déficit dessas vitaminas se dá por 

uso pela G-Lafid-La ou se é decorrente da má-absorção devida 

alterações histolõgicas no duodeno. Wright et alii (1977).

seu

ãs

Numerosas observações permitem a formulação de hi^ 

põteses concernentes ao relacionamento entre a G-iaA.d-ia e 

hospedeiro humano. Cistos de G-Latidía quando ingeridos por 

hospedeiro normal não imune, aderem—se e multiplicam-rse no in

testino delgado. Os danos ã mucosa e os sintomas, resultam do 

grande número de trofozoitas na superfície de mucosa 

duodenal, na ausência de resposta imune específica. A ingestão

seu

um

jejuno—
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de muitos cistos, pode resultar num período menor de incubação, 

com danos maiores e sintomas mais precoces.

A giardíase pode se manifestar sob a forma aguda

autolimitada, crônica, podendo ainda ser assintomática. As ra

zões dessa variada sensibilidade do hospedeiro não são bem co

nhecidas, correlacionando-se no entanto, à aspectos 

nais, imunolõgicos, alterações histológicas e enzimáticas 

instestino delgado proximal e duração da infecção.

nutricio-

no

De um modo geral, os indivíduos infectados por G-ca/t. 

dsLa. podem ser distribuídos em três grupos, com relação à sinto

matologia:

1— Um grande contingente com infecção assintomática;

2— Outro grupo que apresenta sintomas tipicos de moléstia;

3— Um percentual pequeno que evolui para a forma grave da doen

ça.

As pessoas que têm giardíase assintomática, repre

sentam os portadores sãos, os quais eliminando cistos, contri

buem para a disseminação dessa parasitose. Os que 

quadro clínico, queixam-se principalmente de diarréia, 

abdominal e flatulência.

apresentam

dor

Frequentemente, a G-La.H.d.A-0. não é reconhecida 

agente causai na fase aguda da infecção, que se inicia com sin 

tomas semelhantes às enterites virais, por Campilobacter 

diarréia causada por E.Coli enterotoxigênica. Suspeita-se 

giardíase, na quase sempre virtual ausência de sangue, muco e 

exudato celular nas fezes. O período de incubação é de

como

ou

de

cerca
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de duas semanas, persistindo com sintomas por 

seis semanas. A recuperação clínica espontânea com ou sem o de 

saparecimento do parasita é comum. (Petersen, 1972; Brodsky et 

alii, 1974; Kay et alii, 1977).

aproximadamente

A evolução da giardíase para o forma mais grave ao 

que parece, está relacionada ã fatores inerentes ao hospedeiro. 

Observou-se que os portadores de imunodeficiências, má — nutri

ção protéico - calõrica e acloridria, são mais suscetíveis a de 

senvolverem giardíase grave. (Ament & Rubin, 1972; Wright et

alii, 1977; Hartong et alii, 1979).

Vários tipos de má-absorção têm sido 

na giardíase. Observou-se correlação positiva entre anormalida 

des histolõgicas e a presença e o grau de má-absorção ( Wright

confirmados

et Tomkins, 1977; Wright et alii, 1977; Ducombe et alii, 1978).

Má nutrição protéico-calõrica em associação com in 

fecção por GíaAcíia, resulta em graves distúrbios levando ã má- 

absorção, retardo no crescimento, anemia e alterações intesti

nais com atrofia vilositária e depressão das dissacaridases in 

(Hoskins, 1967; Smith & Wolfe, 1980).testinais.

A diminuição da capacidade digestivo—absortiva de— 

da reposição celular com enterõcitos imaturos cuja 

ção não está completa, bem como da redução da área de superfí

cie microvilositária. Segundo Campbell et alii, (1972) e Jenings 

et alii, (1976), isso pode explicar em parte- a deficiente ativi

dade enzimática, particularmente das dissacaridases.

f un—corre

A intolerância à lactase pode se manifestar na fa

se aguda da doença e persistir após a erradicação da Gíaidía ,
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especialmente em pacientes pertencentes a grupos étnicos 

predisposição genética â deficiência de lactase (Ament & Rubin, 

1972; Wolfe, 1978).

com

Observou-se redução na atividade duodenal tríptica 

e excreção reduzida da lipase pancreãtica e tripsina em crian

ças com giardíase, o que poderia resultar em mã-absorção e es- 

teatorréia. Sheehy & Holley (1975), observaram que a má-absor— 

ção verificada na giardíase é semelhante â que ocorre em paci

entes com pancreatite crônica. Por outro lado, Tandon et 

(1977), supõem que o supercrescimento bacteriano e a desconjuga— 

ção de sais biliares podem ser provocados pela G-iafidZa., colabo 

rando para a ocorrência de má—absorção de nutrientes.

alii

A alta frequência de giardíase em pacientes com hi. 

pogamaglobulinemia e a demonstração de resolução espontânea da 

infecção em humanos (Rendtorff, 1954) e animais experimentais( 

Roberts — Thompson et alii, 1976 b), tem sugerido a existência 

de resposta imune ã Gá,clsicU.cl .

O papel do sistema imune na patogênese da giardía— 

se, tem sido estudado no homem e em modelos experimentais. Pa

rece que a imunidade humoral e células T são importantes. A pe 

netração dos trofozoítas na mucosa ou a invasão do tecido lin- 

fóide, podem ser importantes no desenvolvimento da resposta imu 

ne. Provavelmente, uma pequena infecção aumentaria a 

cia (imunidade), podendo no entanto, ocorrer reinfecção no ho-

resistên—

mem.

As crianças até 5 anos de idade, constituem o gru

po mais vulnerável a adquirir giardíase. A distribuição da do

ença por idade pode ser decorrente dos precários hábitos higiê
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nicos praticados nessa faixa etária, ou ainda pela 

de imunidade ã GÁ-cisid-La, tornando essas crianças 

infectadas, resistentes ã reinfecções subsequentes. (OMS,1981). 

Com efeito, observações clinicas e epidemiolõgicas 

que, indivíduos expostos repetidas vezes ã GtaAd-ca tinham 

menor incidência de infecções e sintomatologia mais 

que os não expostos, sugerindo que uma primeira infecção deter 

minaria resistência parcial à reinfecção. Essas observações in 

dicam que o homem desenvolve resposta imune ã Gtavtdta.

aquisição

anteriormente

indicaram

uma

discreta

(Stan

ley & Meyer, 1984) OMS, 1981) Verificou-se que, a prolifera

ção de trofozoítas da Gí.a/idi.a Zambt-ía no bordo em escova 

enterõcitos, induz ã resposta imuno—humoral, detectãvel no soro 

e secreções intestinais. Anticorpos da classe IgA anti—giardia, 

têm sido encontrados em secreções entéricas, ligadas à superfi 

cie dos trofozoítas, acreditando-se que possam atuar reduzindo 

a colonização pelo protozoãrio, dado que hã prevenção da ade

rência das formas vegetativas ã superfície das células epiteljL 

ais. (Ridley, 1976; Vivesvara, 1980).

dos

A discussão sobre especificidade do hospedeiro 

transmissão da Gx.aA.dta entre espécies diferentes, especialmen

te entre humanos e outros mamíferos, vem ocorrendo há mais

e

de

60 anos.

Tradicionalmente, os parasitas têm sido classifica 

dos com base em critérios morfolõgicos, sendo as espécies def_i 

nidas como aquelas que são consistentemente diferentes de 

tras espécies. Entretanto, quando somente variações morfológi.- 

são observadas entre alguns representantes de algumas espé 

cies, a questão sobre o que constitue espécie se toína comple-

ou—

cas

xa.
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Hegner (1962a) foi quem primeiro sugeriu o concei

to de rígida especificidade, sendo descritas ã partir de então, 

quarenta espécies de giardias. Felice (1952), agrupou 

os organismos GZan.dZ.a em três espécies básicas:

mais de

- GZan.dZa agZZZ6, dos anfibios;

- GZ.an.d-ia mun.Z6, própria dos roedores; e

- GZ.an.d-ia duode.naZZ.-i>, parasita do cão, gato, coelho, cobaia e

homem.

Embora simples, essa classificação não dá meios pa 

ra caracterização isolada futura dentro dos 3 grupos morfológ^L 

cos, visto que podem haver espécies fisiologicamente distintas 

entre tipos morfologicamente similares.

Dentro do complexo GZ.an.d-ia duode.naZZ.-6 , 

têm sido especialmente favorecidos com bases morfométricas 

presumível especificidade do hospedeiro. Esse critério tem re

sultado na descrição de mais de 40 espécies. A validade da es

pecificidade do hospedeiro tem aumentado as controvérsias 

forma significativa.

organismos

e

de

Evidências - recentes, demonstram que pelo menos al

gumas giardias são capazes de infectar mais que uma espécie a— 

(Davies & Hibler, 1978; Grant & Woo, 1978, Hewlett 

alii, 1982). Por outro lado, evidências circunstãnciais 

rem que, infecções por GZ.an.d-ia humana podem ser adquiridas por 

ingestão de cistos originários de mamíferos inferiores ( Dykes

etnimal.

suge-

et alii, 1980).

Dimensões de trofozoítas têm sido mostradas como
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sendo uma maneira não satisfatória na identificação de GZ.an.dZa. 

Uma vez separados do animal hospedeiro, dados morfométricos não 

permitem uma identificação inequívoca da origem dos trofozoí— 

tas do grupo GZan.dZa duodínaZZÁ. Embora existam controvérsias 

sobre a taxonomia da GZandZa, é aceito que a GZan.dZa que para

sita o homem, pertence ao grupo da GZan.dZa ZnZziZZnaZZò que en 

globa as espécies encontradas parasitando animais domésticos e 

outros mamíferos.

Tendo em vista que não hã ainda uma definição cor

reta se a espécie de GZ.an.dZa encontrada no cão é a mesma que

ocorre no homem, vamos nos referir no presente trabalho apenas 

ao gênero do protozoário.

Grant & Woo (1978), sugeriram que as espécies 

GZan.dZa devem ser definidas, baseadas na combinação de aspectos 

morfológicos, morfométricos, bem como em estudos sobre 

missão cruzada, especificidade e informações bioquimícas e imu 

nolõgicas.

de

trans—

Sabe-se que ã semelhança de outras informações gas 

tro-intestinais, a GZan.dZa ê adquirida através da via 

oral. Agua e alimentos contendo cistos ou trofozoitas, 

meio frequente de contaminaçao. A transmissão pessoa ã 

é mais observada em regiões endêmicas e em instituições 

precárias condições higiênicas facilitam a propagaçao da GZan. 

dZa.

fecal-

sao um

pessoa

onde

A veiculação de cistos de GZaKdZa através de horta 

Marzochi (1977) . Pessoa (1955) , 

domésticas coprófagas, expeliam em

de—liças, foi constatada por
suasmonstrou que baratas
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fezes cistos viáveis.

Desde 1965, epidemias de giardíase veiculadas por 

água foram relatadas em vários lugares dos Estados Unidos como 

em Oregon (Veazie, 1969), no Colorado (Wrigth et alii, 1977)em 

Washington State (Kirner et alii, 1978); em Leningrado, USSR ( 

Walzer et alii, 1971; Aus Kettis & Magnius, 1973; Jokipii & Jo 

kipii, 1974) , e na Ilha da Madeira (Lopes et alii, 1978) . Tam

bém no México, América do Sul e Âsia (Stanley & Meyer, 1984) é 

frequente o contágio de pessoas com GX.an.d-ia, através do consu

mo de água contaminada por cistos.

Dados da literatura, falam da possível interferên-

GX.an.dX.acia de animais que funcionariam como reservatórios de 

na natureza. Constatou-se através de estudos epidemiolõgicos ,

a ocorrência de epidemias de giardíase em humanos, tendo ani

mais como fonte desse protozoário. Castores infectados 

G-i.aJidX.CL, foram considerados como sendo reservatórios dessa pro 

tozoose e relacionadas ãs epidemias veiculadas por água de re—

(Davies & Hibler, 1979; Dikes et alii ,

por

servatõrios nos EEUU.

1980) .

Em um zoológico em Kansas City, EEUU, uma epidemia 

afetou simultaneamente os zeladores, gibões, chimpanzés, gori

las e orangotandos (CDC, 1979).

Davies & Hibler (1979) , demonstraram. que os cistos 

de GX.an.d-ia encontrados nas fezes de grande número de 

domésticos e selvagens, eram indistinguíveis entre sí, Sogayar 

(1984) , comparando cistos de GX.an.d-ia., provenientes do cão e do 

homem, também não encontrou diferenças entre eles.

animais
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As referências de que cistos de GÁ.aA.dÁ.a de 

espécies animais infectaram pessoas (CDC, 1979) e inversamente, 

GÁ.aA.dÁ.a de origem humana, causaram infecção em animais inferio

várias

res (Davies & Hibler, 1979) , parecem sugestivas de não ser es

se protozoário tão específico para seus hospedeiros, levando â 

suposição de que possam atuar como reservatórios de GÁ.aA.dÁ.a na

natureza. Barbour (1976) acredita que epidemiologicamente es

ses dados indicam ser possível o homem adquirir GÃ.aA.dÁ.a 4p a— 

través de animais inferiores.

Em 1983, Florêncio, constatou que, em Pradõpolis , 

São Paulo, infecções por GA.aA.d-ia são frequentes,

28,6% das crianças examinadas. No mesmo estudo, observou-se uma 

associação entre infecção por GÁ.aA.dÁ.a nas famílias e presença 

do cão no domicílio. Em Pradõpolis, hã mais de 10 anos, estão 

controladas variáveis ligadas â dotação de serviços básicos de 

saúde (água, esgotos e lixo), cuja ausência, sabemos interfe

rir na aquisição, manutenção e disseminação das parasitoses in 

testinais humanas. Além disso, aquela comunidade recebe assis^ 

tência médico-sanitária e social de muito bom nível, fornecida 

pelo Centro Médico Social e Comunitário, órgão assistido pelo 

Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medi

cina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

atingindo

A excelente infra-estrutura de serviços básicos de

índicessaúde existente em Pradõpolis, reflete-se nos baixos 

de mortalidade infantil observados naquela comunidade. Eip. 1980 ,

verificou-se uma taxa de mortalidade infantil de 12%o, ocorren 

do principalmente durante o primeiro mês de vida, 

de anõxia, incluindo-se o sofrimento fetal e a prematuridade , 

Vale salientar, que a mortalidade pré-escolar encontrada

decorrente

na
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época, por zero ( Santoro & Rimoli, 1983) .

Assim, a realização de uma investigação em uma ci

dade como Pradópolis, onde os principais elementos de transmis 

são da giardiase estão controlados e cuja população recebe efi 

ciente assistência médico-sanitãria e social, oferece 

ções que podem favorecer a percepção de fator 

que em outras situações estaria mascarado pelos demais.

condi—

epidemiolõgico

Desta forma, a alta prevalência de giardiase encon 

trada na população infantil de Pradópolis, o reconhecimento da 

patogenicidade desse protozoário para o homem, as 

de que pode ocorrer transmissão cruzada de G-coAcí-êa entre espé

cies animais, bem como a associação observada entre giardiase 

nas familias e presença do cão no domicílio, justificam o pre

sente estudo.

evidências

OBJETIVOS

1- Geral - Pesquisar alguns aspectos epidemiolõgicos da

diase em crianças pertencentes ã familias de uma comunidade 

urbana e saneada (Pradópolis, S.P.) e verificar sua associa 

ção com a presença do cão domiciliado, através de um inqué

rito sanitário e parasitòlógico.

giar-

2- Específicos

2.1. Levantar a prevalência de giardiase entre crianças per 

tencentes ã famílias de Pradópolis que convivern com. o cao

domiciliado.
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2.2. Levantar a prevalência da giardíase entre cães domici

liados .

2.3. Estudar a associação entre giardíase em crianças e res 

pectivos cães domiciliados.

2.4. Estudar interferências no parasitismo por GX.ah.dÃ.a., com 

relação aos hábitos e cuidados higiênicos dispensados 

cães, peridomicilio bem como o contato desses animais

aos

com

as crianças.



II - MATERIAL E MÉTODOS
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MATERIAL E MÉTODOS

1— População de Referência

Famílias residentes na zona urbana da cidade de

Pradõpolis.

Pradõpolis, é uma cidade situada ao Nordeste do Es 

tado de São Paulo. Seus 8.300 habitantes (censo de 1980), 

constituídos em sua maioria por trabalhadores ligados direta ou 

indiretamente ãs atividades agro-industriais de uma usina ãlco 

ol-açucareira situada naquele município.

são

A cidade oferece a seus habitantes, serviço de sa 

neamento básico de nível muito bom. A água é clorada e fluore— 

tada, sendo proveniente de poços artesianos. Os esgotos sanitá 

rios são coletados e drenados para lagoas de oxidação, não ha

vendo assim, poluição do solo e rios. Toda a região urbana 

asfaltada, sendo a população assistida em centros médicos man

tidos pelo estado e pela prefeitura municipal. Este último, é 

conveniado e assistido pelo Departamento de Puericultura e Pe

diatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universi

é

dade de São Paulo.

2- População de Estudo

Foram estudadas 60 famílias, durante o mês de ju

nho de 1984. Objetivando selecionar essas famílias, foi plane

jada uma amostragem por conglomerados em dois estágios.

A quadra ou quarteirão, constituiu a unidade amos-
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trai de 19 estágio. O domicilio dentro do quarteirão, represen 

tou a unidade amostrai de 29 estágio.

Utilizando-se mapa cartográfico fornecido pela Pre 

feitura de Pradõpolis, as quadras da cidade foram numeradas 

Considerando ter a população grande homogeneidade de 

rísticas (Florêncio, 1983) e visando obter uma maior heteroge- 

neidade possível, a fração amostrai fixada foi de 50%, isto é, 

um em cada dois quarteirões foi amostrado.

caracte-

Em seguida, baseando-se na frequência de giardíase 

detectada em levantamento anterior realizado em Pradõpolis (Fio 

1983), calculou-se a fração amostrai de 29 estágio

domicílios

rêncio,

seja, em cada quadra anteriormente selecionada, 03 

foram escolhidos, através de amostragem sistemática, da manei—

ou

ra seguinte:

a) Numeraram—se as casas de uma quadra sorteada.

Ex.: Quadra com 60 casas.

b) Dividiu-se o número de casas pela fração amostrai (3).

60 20
3

c) Em seguida sorteou—se um número de 1 a 20.

Ex.: n9 5

d) As casas amostradas são as de número: 5, 25 (20 + 5) e

45 (25 + 20)

Esse procedimento foi utilizado para selecionar os
i
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outros domicílios nos demais quarteirões. Quando no 

sorteado não havia cão e criança (s), 

lio vizinho do lado direito, até cumprir o número de 03 domicí 

lios por quadra.

domicílio

passava-se para o domicí

O modelo amostrai utilizado, possibilitou assegu

rar a representatividade da amostra, permitindo a generaliza

ção dos resultados obtidos, para toda a população de Pradõpo- 

lis .

3- População Canina

A população canina de Pradõpolis foi estimada 

função do número fornecido pelo serviço de vacinação anti-rãbi 

ca do Município, que considerou a existência de cerca de 

cães. Tendo em vista que há aproximadamente

na zona urbana da cidade, estimou-se em 37,5% a proporção 

casas de Pradõpolis com esse animal.

em

750

2.000 domicílios

de

Para calcular o tamanho da amostra, foram conside-

(Florêncio ,

1983), segundo os quais, a proporção amostrai de famílias para 

sitadas por G-ia.fid.Á,a. foi de 41,1%, sendo a proporção de 

presentes junto ãs famílias com giardíase de 69,5%. Levando-se 

em conta esses números, estimou—se o tamanho da amostra 

7,5% dos domicílios que possuiam cães, que seria de 54 a 56 ca

rados os dados observados em trabalho anterior

caes

em

sas .

O presente estudo, feito com 60 domicílios, repre

senta portanto 8% do número provável de casas que 

cães em Pradõpolis.

albergavam
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4- Os critérios utilizados para a inclusão das famílias no es

tudo foram:

a) concordância em participar da investigação;

b) ter cão(s) e criança(s) concomitantemente no domicílio;

c) prontificar-se a colher amostras de fezes do cão(s) e crian

ça(s) ;

d) responder ao questionário.

O não atendimento a uma dessas observações, carac

terizava a exclusão da família do estudo.

Não foram examinadas as fezes dos pais ou responsa 

veis, visto ter sido baixa a frequência de giardíase 

observada em pessoas maiores de 18 anos, detectada em trabalho 

anterior realizado em Pradõpolis.

(5,34%)

(Florêncio, 1983).

Não foi caracterizada a situação socio - econômica

das famílias amostradas, porque em pesquisa anterior na 

comunidade, essa variável não se mostrou importante para 

aquisição ou não de enteroparasitoses.

mesma

a

Não houve preocupação em saber se as crianças 

sidentes nos domicílios amostrados teriam ou não recebido 

tes da atual pesquisa, medicação específica para G-caX-d-La, 

vista do fato de que, sendo o acesso aos serviços de saúde mui 

to fácil, a população procuraria esse setor de atendimento com 

muita frequência. Por outro lado, vemos que, apesar da facili

dade de acesso e eficiência dos serviços de saúde, pelo menos,

re-

an-

em
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com relação ã giardíase não se observou um decréscimo desse pa 

rasitismo em Pradõpolis.

5- Operacionalização

Quando no domicilio sorteado não havia cão, crian

ça ou ambos, ou caso ocorresse recusa em participar da investi 

gação, era visitada a residência vizinha àquela primariamente 

selecionada, obedecendo o sentido "horário". Esse procedimento 

foi utilizado também para substituir famílias que falharam na

coleta das fezes do cão.

Seis domicílios eram visitados por dia. Todas as

recolhimento do materialentrevistas domiciliares, bem como o

coletado, foram realizados pelo investigador e controlados por

um cronograma.

Foram incluidas no estudo todas as crianças do do

micílio com até 12 anos de idade.

6- Critérios

a) Considerou-se família parasitada, aquela em que pelo

uma de suas crianças albergasse uma ou mais espécies de en- 

teroparasitas, revelados pelo èxame parasitológico das

menos

fe

zes .

b) Por domicílio, considerou—se a casa e suas dependências, in

sendo o jardim, quintal e áreas 

dentro dos limites dos muros da residência, tidos como

adjacen-clusive terraços,

tes,
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perldomicílio.

c) O contato da(s) criança(s) com os cães era considerado posi 

tivo, quando havia a informação de que entre ambos havia mui 

ta proximidade em brincadeiras e carinhos.

d) Caracterizou-se a restrição do local de evacuação do cão , 

quando havia na casa, um espaço isolado para a permanência 

do cão e alí ele eliminava suas fezes.

e) Considerou-se remoção das fezes do cao, qualquer procedimen 

to (recolhimento ou lavagem) que visasse retirar do ambien

te os excretos desse animal.

7— Variáveis levantadas e material colhido

Preenchidos todos os requisitos para a inclusão das 

famílias na pesquisa, era aplicado um questionário, respondido 

pela dona da casa (Anexo I), visando obter informações 

os hábitos higiênicos e relacionamento das famílias com 

cães .

sobre

seus

plásticosEm seguida, eram entregues recipientes 

padronizados e individuais, devidamente identificados com nome

e endereço, para a coleta do material fecal.

Com a finalidade de preservar o material, dado 

tempo da coleta (7 dias) e a distância do laboratório onde 

amostras seriam examinadas, foram adicionados aos recipientes,

o

as

20 ml de solução conservante, na qual os cistos, ovos ou lar-
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vas, permanecem conservados por mais de um mês.

Utilizou—se a solução conservante de "MIF" propos

ta por Neves (1987), assim constituída:

— Âgua 250 ml

— Solução de mercúrio cromo a 2% 200 ml

Formalina 25 ml

Glicerina 5 ml

Distribuiram-se espátulas de madeira para facili

tar a coleta do material fecal.

A colheita das fezes dos cães realizou-se durante

7 dias consecutivos. Pequena parte do volume total 

era colocado em recipientes individuais, contendo solução con

servante. Caso o cão evacuasse mais de uma vez ao dia, 

dessas fezes era adicionada âs outras amostras já 

ao recipiente. Quando havia mais de um cão no domicílio, consi 

derou-se o material recolhido como pertencente a um só cão , 

visto ser difícil para quem recolhia, identificar as fezes de

evacuado

parte

recolhidas

cada animal em separado.

Das crianças, colheram-se 3 amostras de fezes emi

tidas em dias alternados, durante 7 dias. O material fecal 

cada criança era acondicionado em um recipiente plástico, con

de

tendo solução conservante de "MIF".

Após os 7 dias da distribuição dos recipientes pa

ra a coleta das fezes, voltava-se às residências amostradas e 

recolhia-se o material ao laboratório de análises do Departa

mento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia da Faculda-
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de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

onde o conteúdo de cada recipiente contendo as 3 amostras 

fezes colhidas de cada criança era homogeneizado e a mistura exami

nada através do método de Faust e Cal., segundo Pessoa (1958) .

de

O mesmo procedimento era dispensado aos frascos

contendo amostras das fezes dos cães.

Feitos os exames, voltava—se aos domicílios para a 

entrega dos resultados. As crianças parasitadas foram encami

nhadas aos postos médicos do município, para receberem trata

mento específico. Sugeriu—se a administração de medicamento a— 

dequado para os cães parasitados.

8- Análise

Os .resultados obtidos estão apresentados em 

las. Seus valores, foram submetidos aos testes do Qui—quadrado 

e Fisher, com um grau de significância

tabe —

de 5% .
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ANEXO I

QUESTIONÁRIO

1— Há quanto tempo o cão vive no domicílio?

2- Hábitos do animal

a) circula livremente no domicílio e peridomicílio

b) tem um local restrito de circulação

3— Local de evacuação

a) evacua em qualquer local do peridomicílio

b) tem local próprio para evacuar

4- Destino das fezes

a) é removida diariamente

b) não é removida

5- Contato das crianças com o cão

a) sim

b) não

6- Contato das crianças com o peridomicílio

a) sim

b) não



RESULTADOSIII
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RESULTADOS

Das 60 famílias inicialmente sorteadas para o estu 

do, 4 se recusaram a participar (7%) e 16 (26,7%) não recolhe

ram as fezes dos cães de maneira correta. Esse alto número de

falhas na coleta do material dos cães, nos levou a selecionar

outras famílias, visando atender ao tamanho mínimo amostrai

calculado. Em apenas dois domicílios havia dois cães. Nesses

casos, considerou-se o material recolhido como pertencente a

um sõ animal. Verificou—se ainda, que nessas casas, os caes nao

se apresentavam parasitados.

A distribuição das crianças nas respectivas famíl_i 

as, que é mostrada na tabela I, evidencia que em Pradõpolis pre 

dominam famílias com poucas crianças (menos que 3 filhos). As

sim ê que, em apenas 13 dos 60 núcleos familiares estudados , 

encontramos número maior que 3 crianças.

Tabela I - Distribuição das famílias estudadas na cidade 

Pradõpolis, segundo o número de suas crianças.

de

1984

Número de 
Famílias

Número de 
Crianças %

21,71301

31,71902

28,01503

13,30804

0,00005

3,30206

5,0> 06 03

100 ,060TOTAL
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Entre as 60 famílias selecionadas para a pesquisa, 

33 estavam parasitadas e 27 não parasitadas. A GZa.n.dZa. foi 

enteroparasita mais frequente; 40% das famílias examinadas es

tavam infectadas por esse protozoãrio (Tabela II). Em 7 famili

o

as, ocorreu poliparasitismo.

Tabela II - Distribuição das famílias investigadas na cidade

de Pradõpolis, segundo presença e espécie de ente-

1984roparasitas detectados.

FamíliasEnteroparasitas
%N9

40,0GZatidZa. ZambZZa 24

18,3Aac.gla.Za ZumbA.Zc.oZdzA 11

SZa.o ngZZoZdzA AZzA.coA.aZZA 

Ancilostomídeos

02 3,3

1,601

EnZamo zba kZAtoZyZZca 02 3,3

5533Famílias Parasitadas
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Foram examinadas fezes coletadas de 166 crianças

pertencentes ãs famílias investigadas, verificando—se parasi— 

tismo em 55 crianças. A Gtah.dta tambtta foi o parasita mais

prevalente; 20,5% das crianças examinadas albergavam esse pro-

tozoãrio.

Tabela XIX - Distribuição das enteroparasitoses 

examinadas na cidade de Pradópolis.

criançasnas

1984

CriançasEnteroparasitas
%N<?

20,5Gtah.dta. tambtta 34

A-ò cah.t-6 tu.mbh.-icotde-6 16 9,6

1,8Sth.ong-ito-id.i-6 -6te.h.c.oh.attA 

Ancilostomídeos

03

01 0,6

1,2Entamozba hiòtotytica 02

166Total de Crianças
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Observando-se a distribuição das famílias com giar 

dlase, relativamente ao número de crianças por domicílio, veri 

fica—se que esse parasitismo aumenta com relação ao número

até a faixa de 4 filhos, decrescendo ã partir desse nú 

(Tabela IV)

de

filhos,

mero.

Tabela XV - Distribuição das famílias de Pradõpolis 

das por GÁ-clucL-Lcl , em relação ao número de 

no domicílio.

parasita-

crianças

1984

Famílias com GÁ.aJídÁ.aNúmero de 
Famílias

Crianças na 
Família %N9

02 15,401 13

06 31,61902

09 60,01503

0508 62,504

02 40,0> 04 05

24 40,060TOTAL
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consideração a frequência da giardíaLevando-se em

se entre as crianças estudadas e agrupando-as de acordo com o 

número de filhos de cada família, nota-se que ocorre elevação

do parasitismo por GÁ.afidJ.a somente até a faixa de 3 filhos. (Ta

bela V)

Tabela V - Distribuição da ocorrência de giardíase na popula

ção infantil estudada, segundo o número de crianças 

na família. 1984

Total de Crianças 
com GJLa.fLd.Jia.

Número de 
Crianças na 

Família

Número Total
de de

Famílias Crianças N9 %

01 13 13 02 1,2

02 19 38 08 4,8

45 12 7,203 15

0532 3,00804

07 4,23805> 04

20,53416660TOTAL
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Entre os 60 cães examinados, 29 encontravam-se 

rasitados e 31 não parasitados, notando-se maior

pa

prevalência

de parasitismo por Ancilostomídeos, seguida da Gxa.fi.d-La. Ap (24%)

(Tabela VI).

Tabela VI - Distribuição das enteroparasitoses entre os 

examinados, pertencentes às famílias 

na cidade de Pradõpolis. 1984

cães

pesquisadas

CãesEnteroparasitas
N9 %

Ancilostomídeos 18 30,0

G-Lafid-La Ap 07 11,6

Toxocafia can-La 02 3,3

Toxocafia can-ÍA + Ancilos tomídeos 02 3,3

Cães Parasitados 29 48,6
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Na tabela VII são apresentados os números que asso 

ciam a presença concomitante de parasitismo por G-ía-td-ía nas fa 

mílias e seus cães. Os resultados obtidos revelam que em 5 ca

sos, houve parasitismo simultâneo entre os cães e as famílias. 

Sob o ponto de vista estatístico, essa associação não é signi

ficativa .

Tabela VII - Distribuição das famílias e seus respectivos cães, 

de acordo com o parasitismo por G-La.n.d-La. encontra-

1984do em ambos.

FamíliasParasitismo
Sem GÁ.aJLdÁ,a.Com GÁ-OLh-di-Oi Totalnos

%% N9% N9N9cães

Com Gía-idía 07 11,68,3 02 3,305

Sem Gía/tdía 34 56,6 53 88,331,619

6036 60 ,0 10024 40,0TOTAL

2
1,94744X
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Na tabela VIII são mostrados os números 

quando se associou o tempo de permanência do cão no 

e a presença ou não de giardíase na família. A análise estatís 

tica indica não haver relação significativa entre as variáveis 

estudadas.

obtidos

domicílio

Tabela VIII — Distribuição das famílias parasitadas ou não por

GyLa.fi.d.Á.a de acordo com o tempo de permanência do 

cão no domicilio. 1984

Tempo de Permanência do cão no domicílio

Até 3 meses 3 a 6 meses > 6 meses Total
N<? % N<? % N9 % N<? %

Parasita
das 1 50 2 25 21 42 24 40

Não Para
sitadas 586 75 29 36 60501

100 60100 50 10082 100TOTAL

2
X = 0,91667
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A tabela IX apresenta os números que relacionam o 

tempo de permanência no domicilio do cão parasitado por GÁ.an.d-ia. 

com as famílias que têm ou não giardíase. Estatisticamente, não 

se observa associação significativa entre essas variáveis.

Tabela IX - Distribuição dos cães parasitados por G-caTid-ta., nas 

famílias com e sem G-LaKdÁ.<x, de acordo com o tempo 

de permanência desses animais no domicílio. 1984

Tempo de permanência do cão no domicilio
Até 3 meses > 6 meses Total3 a 6 mesesFamílias

%% N9% N9%N9 N9

Parasita
das 53 751 50 711 100

Não Para-
291 25 25010 0,0sitadas

4 100 7 1002 1001 100TOTAL

z
X = 0,63000
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A tabela X expressa os números obtidos quando 

fez a associação entre a aquisição de enteroparasitoses 

cão e o tempo de sua permanência no domicilio. Não há associa

ção significativa entre essas variáveis.

se

pelo

Tabela X — Distribuição dos cães, de acordo com a presença 

não de enteroparasitoses e o tempo de 

desses animais no domicilio.

ou

permanência

1984

Tempo de permanência do cão no domicilio
Cao Até 3 meses > 6 meses3 a 6 meses Total

%% %N<? N9 %N«? N<?

Parasitado 

. por Gi.CLn.d-La. 2 25 5,0 10 070 0,0 12

Parasitado
exceto por 
Gi.an.di.CL 20 40 23 38252501

Nao parasi 
tado 25 50 504 50 30501

50 100 60 1008 1002 100TOTAL

z
X = 2,04969
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Na tabela XI são mostrados os dados obtidos quando 

se associou a presença ou não de parasitismo em geral nas famí 

lias, com o local de evacuação do cão no domicilio e peridomi— 

cllio. A análise estatística indica haver uma associação entre 

parasitismo em geral nas famílias e a não restrição do 

de evacuação do cão, independentemente de seu parasitismo.

local

Tabela XI — Distribuição das famílias pesquisadas, segundo pre 

sença ou não de parasitismo intestinal em geral e 

local de evacuação de seus respectivos cães. 1984

FamíliasLocal de
Não ParasitadasParasitadas Total

Evacuação
%% N9 %N<? N9

08 24 15 55Restrito 23 38

Não Restrito 25 76 12 45 37 62

100 27 100 60 10033TOTAL

2
X 4,90617



A tabela XII expressa os números obtidos, 

se fez a associação entre o parasitismo ou não das famílias por 

G^Lan-d-La. e o local de evacuação do cão no domicilio, 

se que estatisticamente, uma maioria significativa das famíli

as com têm seus cães evacuando em local não

quando

Observou—

restrito

do domicílio.

Tabela XII - Distribuição das famílias parasitadas ou não por 

GsLa.A.dsLCL, de acordo com o local de evacuação 

seus cães, sem considerar o parasitismo desses a

de

nimais. 1984

FamíliasLocal de

Não ParasitadasParasitadasEvacuação Total

%do Cão N9 %N9 N<? %

Restrito 04 17 19 53 23 38

Não restrito 17 47 3783 6220

100 6036 10010024TOTAL

z
X 6,48942
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Na tabela XIII são apresentados os números que as

sociam a presença ou não de parasitismo por Gd.CLti.dd.CL nas famíli. 

as e o local de evacuação do cão também parasitado por 

dd.a. Os resultados obtidos não indicam haver relação entre 

local de evacuação do cão parasitado por Gd.a./idd.a. e o parasitis 

mo das famílias com esse protozoãrio.

Gd.ati-

o

Tabela XIII - Distribuição das famílias parasitadas ou não por

Gd.CLtidd.CL, de acordo com o local de evacuação 

cão parasitado por Gd.CLttdd.CL.

do

1984

FamíliasLocal de 
Evacuação 
do Cão

Não Parasitadas TotalParasitadas

%% N9N<?%N9

432 100 31 20Restrito

4 57Não Restrito 0,04 80 0

7 1002 1001005TOTAL

0,14P =
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A tabela XIV expressa os valores obtidos quando se 

cotejou o parasitismo das famílias, com a remoção ou não 

fezes do cão do domicílio e peridomicílio. Um percentual esta

tisticamente significativo das famílias parasitadas em geral , 

removia as fezes do cão do domicílio.

das

Tabela XIV - Distribuição das famílias segundo presença ou não 

de parasitismo em geral e remoção das fezes 

seus cães do domicílio.

de

1984

FamíliasRemoção das 
Fezes 
Cão

do Não Parasitadas TotalParasitadas
%% N9 %N9 N9

Sim 18 67 48 8030 91

Não 1209 33 2003 09

27 100 60 10010033TOTAL

z
X 4,04461
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Na tabela XV são mostrados os números encontrados

quando se relacionou a presença ou não de giardíase na família, 

frente ã remoção das fezes do cão do domicílio. Os 

indicam não haver relação entre a presença ou não de 

nas famílias e a remoção das fezes do cão.

resultados

G-ioLKd-ia.

Tabela XV — Distribuição das famílias segundo presença ou 

de parasitismo por G-ia.Kd.-ia. e remoção das fezes 

cão do domicílio.

não

do

1984

Remoção das 

Fezes 
Cão

Famílias
do Não Parasitadas TotalParasitadas

% % %NÇ> N<?N<?

21 87,5 4827 75 80Sim

Não 12,5 25 1209 2003

36 100 60 10024 100TOTAL

2
X = 2,20662
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A tabela XVI expressa os números obtidos quando se 

fez a associação entre a presença ou nao de giardiase na famí

lia e a remoção ou não das fezes do cão igualmente parasitado 

por G-La.tidU.CL. Estatisticamente não foi encontrada associação en

tre essas variáveis.

Tabela XVI - Distribuição das famílias estudadas, de

com parasitismo ou não por G-Latid-La. e remoção 

domicilio, das fezes do cão parasitado por G-Lati- 

d-La. 1984

acordo

do

Remoção das 
Fezes 

Cão

Famílias
Parasitadas Não Parasitadasdo Total

N9 % N9 % N9 %

Sim 5 100 2 100 7 100

Não 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 100 75 100 100TOTAL

1,00P
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Na tabela XVII sao apresentados os valores 

trados referentes ao parasitismo em geral do cão 

de suas fezes do domicílio onde vive. Os resultados obtidos in 

dicam não haver associação entre a presença ou não de 

tismo em geral do cão e a remoção de suas fezes do domicílio.

encon—

remoçãoe a

parasi—

Tabela XVII — Distribuição dos cães estudados, segundo presen

ça ou não de parasitismo intestinal em geral 

remoção de suas fezes do domicílio.

e

1984

CãesRemoção
das

Fezes
Não ParasitadosParasitados Total

%N<? %NÇ» N<? %

Sim 26 90 22 71 48 80

Não 03 10 09 29 12 20

29 31 100 60 100100TOTAL

z
X 2,20662
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Na tabela XVIIX estão demonstrados os números obti

dos quando se associa a presença ou não de giardíase 

com a remoção de suas fezes do domicilio. A análise estatísti

ca não evidenciou associação entre essas variáveis.

cãesnos

Tabela XVIII - Distribuição dos cães de acordo com a presença

ou não de giardíase e a remoção de suas 

do domicílio.
fezes

1984

CãesRemoção
Parasitados 

exceto 
por GÁjOSuUjCL

NãoParasitados Totaldas Parasitados

Fezes
%N9 % %N9 NS> NÇ> %

Sim 7 100 19 89 22 71 48 80

Não 0 0,0 03 14 09 29 12 20

7 100 22 100 31 100 60 100TOTAL

i
X = 3,88746
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A tabela XIX expressa os números obtidos quando se 

relacionou a presença ou não de giardíase nas famílias e o seu 

contato com o cão domiciliado. Não se verificou associação en

tre essas variáveis.

Tabela XIX — Distribuição das famílias segundo ocorrência 

não de parasitismo por G<La.KdU.a. e seu contato

ou

com

o cão domiciliado. 1984

FamíliasContato com
Não Parasitadas TotalParasitadas

o Cão
% % N9 %N9 N9

14 23,3 18 30,0 32 53,3Sim

Não 18 30,0 28 46,610 16,6

24 40,0 36 60,0 60 100,0TOTAL

i
X = 0,48415
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Na tabela XX são apresentados os valores encontra

dos quando se cotejou o parasitismo ou não das famílias com G-c 

a^td-ía e seu contato com o cão também parasitado por GsLoJlcLLcl. Os resultados 

da análise estatística indicam que uma maioria significativa dag 

com giardíase, tem contato com o cão identicarrente parasitado, em 

ãs famílias livres dessa parasitose.

famílias

relação

Tabela XX - Distribuição das famílias de acordo com presença

ou não de parasitismo por Gd.a/idd.a e seu contato com o 

cão também parasitado por G-ian.d-ia. 1984

FamíliasContato com
Não ParasitadasParasitadas Total

o Cão
% % %N9 N9 N9

80Sim 4 1 50 5 71,5

Não 2 28,5501 20 1

7 1002 1005 100TOTAL

062P =
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A tabela XXI expressa os números obtidos quando se 

relacionou a ocorrência ou não de enteroparasitoses em 

nas famílias pesquisadas e seu contato com o peridomicílio. Não 

foi observada associação entre essas variáveis.

geral

Tabela XXI - Distribuição das famílias segundo presença ou não 

de parasitismo em geral e contato com o peridomi— 

cílio. 1984

FamíliasContato com o
Nao Parasitadas TotalParasitadasperidomicílio

% %N9% N<?N9

47 78852324 73Sim

13Não 04 15 222709

60 10027 10010033TOTAL

2
X 0,72311
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Na tabela XXII são apresentados os números obtidos

quando se relacionou o parasitismo ou não por G£a.A.cU.a nas famí

lias estudadas e seu contato com o peridomicílio. Não se veri

ficou associação entre essas variáveis.

Tabela XXII — Distribuição das famílias de acordo com seu para 

sitismo por G*LasicU,a e ausência de parasitismo em 

geral, em relação a seu contato com o periodomi— 

cílio. 1984

Famílias
Contato com o

Não Parasitadas ■ TotalParasitadasperidomicí1io
% % %N9 N9 N9

85 41 80Sim 18 75 23

Não 04 15 10 202506

51 10027 10024 100TOTAL

2
X 0,31486
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A tabela XXIII expressa os números obtidos 

se relacionou a presença ou não de giardíase na família e 

seu contato com o peridomicílio. Estatisticamente não hã asso

ciação entre essas variaveis.

quando

o

Tabela XXXII - Distribuição das famílias segundo

ou não por G-La.H.d.Á.a. e seu contato com o peridomicí—

parasitismo

lio. 1984

FamíliasContato com o
Não ParasitadasParasitadas Total

Peridomicílio
%% %N9 N9 N9

28 78 46Sim 18 75 77

Não 1425 08 22 2306

36 100 60 10024 100TOTAL

f
X = 0,00388
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A tabela XXIV demonstra os números obtidos quando 

se relacionou o parasitismo ou não das famílias por GÁ.a.n.dÃ,a. e 

a circulação de seus cães igualmente parasitados. Não foi en

contrada associação entre essas variáveis estudadas.

Tabela XXIV - Distribuição das famílias parasitadas por

cf-óa e não parasitadas por esse protozoário de a- 

cordo com as condições de circulação do cão para 

sitado por Gá.cla.cU.cl .

GÁ.CLK-

1984

Famílias
Circulação Não Parasitadas TotalParasitadas
do Cão %% NÇ>% N9N9

7 1002 1005 100Livre

0 0,00,000,00Restrita

7 10010021005TOTAL

1,0P =
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A tabela XXV expressa os valores observados com re 

lação ao parasitismo ou não do cão por GÁ-OLh-d-La. e sua 

de circulação. Não se verificou associação significativa entre 

essas variáveis.

condição

Tabela XXV - Distribuição dos cães de acordo com a presença ou 

não de parasitismo por e sua condição de

circulação no domicilio e peridomicílio. 1984

Cães
Condições

Parasitados
por

Gi,CLftdJia.

Parasitados 
exceto 

por G-ia4.cf.ta
Totalde

Circulação
%% N9% N9N9

76227 1006815Livre

07 240,003207Restrita

29 100100710022TOTAL

i
X = 1,34771
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Na tabela XXVX estão demonstrados os valores obser 

vados quando se cotejou a ocorrência ou não de parasitismo por 

GÃ,a.tid'L(X nas famílias e o tipo de circulação do cão, independen 

te do seu parasitismo. Não há relação significativa entre 

presença ou não de giardíase na família e o tipo de circulação 

do cão no domicilio.

a

Tabela XXVX - Distribuição das famílias parasitadas ou não por 

G ■La.n.dÃ.a. e hão parasitadas segundo o tipo de cir

culação do cão no domicílio. 1984

Famílias
Circulação

Parasitadas 
exceto 

por GájVuLLol

Não
Barasi taftasParasitadas Totaldo

Cão
% %% N9% NÇ>NP N9

70 45 755 55,5 1921 87,5Livre

15 254 44,5 08 3003 12,5Restrita

6027 100 1009 10024 100TOTAL

z
X = 4,12346
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A tabela XXVII expressa os números obtidos quando 

se relacionou o parasitismo ou não especifico por G-ia/td^a. en

tre as famílias e o tipo de circulação do cão. Os resultados

da análise estatística indicam não haver diferença significati. 

vas entre as famílias estudadas, com relação a esse aspecto.

Tabela XXVII - Distribuição das famílias parasitadas por G^Lasi-

d^La. e não parasitadas por esse flagelado segun

do condições de circulação dos cães. 1984

FamíliasCirculação
Não Parasitadas TotalParasitadas

dos Cães
% % %N9 N9N9

45 7521 87,5 24 67Livre

12 33 15 25Restrita 03 12,5

6036 100 10024 100TOTAL

2
X = 2,31481
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A tabela XXVIII demonstra os valores 

quando se relacionou a presença ou não de parasitismo em geral 

nas famílias e o tipo de circulação do cão parasitado por G-La.fi 

d-La. Não se verificou diferença estatisticamente significativa 

entre as famílias, com relação a esse aspecto.

observados

Tabela XXVIXI — Distribuição das famílias segundo presença

não de parasitismo em geral e o tipo de circu

lação do cão parasitado por G-La.fi.d-La..

ou

1984

Famílias
Circulação 

do Cão
Não Parasitadas TotalParasitadas

% %% N9N9N9

4524 66,6 7521 87,5Livre

12 33,4 15 2503 12,5Restrita

60 1001003624 10 0TOTAL

z
X = 2,31481
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DISCUSSÃO

A qualidade do meio ambiente e o nível sócio—econõ 

mico, englobam variáveis que desempenham papel essencial 

transmissão das parasitoses intestinais. A prevalência das ente 

roparasitoses humanas constitui-se em um dos indicadores 

condições de saneamento básico de uma determinada região.

na

das

No Brasil, encontra-se a maior população do 

ocidental, ainda carente de condições sanitárias mínimas, 

do o abastecimento d1 água e o destino dos excretas 

importantes a serem resolvidos.

mundo

sen-

problemas

A cidade de Pradõpolis, constitui-se exceção nesse 

contexto de deficiências, por dispor de eficiente infra-estru

tura de serviços básicos de saúde. Inquéritos parasitológicos 

realizados nessa comunidade, revelaram uma baixa frequência de 

enteroparasitoses em geral; no entanto, elevados índices de pa 

rasitismo por G-caA.d-ca foram observados. Florêncio Í1983) encon 

trou 41% das famílias investigadas parasitadas por Gd.aA.d-ca. En 

tre as crianças pertencentes a esses núcleos familiares, a fre 

quência dessa protozoose foi de 28,6%. Machado (1984) , detec

tou giardíase em 13,4% dos escolares investigados em Pradópo-

lis .

No presente estudo, a prevalência de giardíase nas 

famílias pesquisadas foi de 40%, estando 20,5% de suas- crian

ças parasitadas com Gd.aA.d-ca. Deve—se salientar que os 

mais baixos, observados no trabalho de Machado (1984), 

obtidos com a exclusão de crianças abaixo da idade escolar 

justamente a faixa etária de maior prevalepcia. Por outro

números

foram

la-
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do, nessa pesquisa sõ foi realizado um exame de fezes de cada

criança. O resultado de Machado (1984) todavia se iguala 

observado entre escolares no inquérito multicêntrico de parasi 

toses intestinais feito em 1987 que revelou para o estado 

São Paulo, prevalência de 14,7%.

ao

de

(Campos e Briques, 1988) .

A prevalência de infecções por G-ca.A.d-ca em 

regiões do mundo, oscila entre 1% a 20%, variando de acordo ccm 

o local, idade e população estudada. Nos Estados Unidos da Amé 

rica, a G-Latid^a. é também o enteroparasita mais prevalente, ob

servando-se naquele país baixas taxas de parasitismo por 

tros organismos (Smith & Wolfe, 1980) .

várias

ou-

A literatura brasileira é escassa em inf ormaçõe;

sobre a prevalência da giardíase em populações urbanas J 

& Campos (1975) relatam valores de 12,9% de infecções por G-ia.ft 

d-La. na população da cidade de São Tomé, no Rio Grande do Norte. 

Marzochi & Carvalheiro (1978), referem uma prevalência de 

para esse protozoário, entre dois grupos populacionais da cida 

de de Ribeirão Preto em São Paulo. No inquérito multicêntrico,

brasileiros

Campos

13%

realizado em 1987 entre escolares de dez estados 

envolvendo mais de 18.000 crianças, as prevalências 

entre 10 a 20% de parasitismo por Gi.a.tid<La. (Campos & Briques ,

variaram

1988) .

Observa-se tanto nos estudos feitos no Brasil, co- 

realizados em outros países, que a maioria das investi-mo nos

gações são restritas a grupos de pessoas como escolares,

internatos, hospitais e favelados,

fre

quentadores de creches,

expressando assim, um perfil que possa ser generalizado. 

outro lado, as diferentes metodologias utilizadas nesses traba

nao

Por
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Ihos, não permitem que os resultados obtidos possam ser compa

rados entre si. Estudos para avaliar a prevalência das parasi- 

toses intestinais em populações, são frequentemente realizados 

através de inquéritos parasitolõgicos. As dificuldades 

tradas nesse tipo de pesquisa vão desde a adequação de 

sos para a efetivação do estudo, da existência e disponibilida 

de de pessoal auxiliar, até a aceitação e colaboração da popu

lação a ser estudada.

encon-

recur-

O procedimento inicial de escolha no diagnóstico

das enteroparasitoses humanas é o exame das fezes. É válido

lembrar que esse instrumento em alguns casos, apresenta 

sensibilidade e reduzida especificidade. Esse fato, aliado 

peculiar ciclo biológico de cada organismo quanto â eliminação 

de seus ovos, larvas ou cistos, dificulta o diagnóstico, 

vando o número de falsos negativos. Tendo em vista esses aspec 

tos, torna—se imperiosa a observação de técnicas de coleta e e 

xames apropriados. Sabe—se que a frequência na coleta das amos 

tras das fezes é importante. Com relação ã Gi.a.h.dÁ.0., Danciger & 

Lopez (1975.) ressaltam que pelo menos três amostras de fezes , 

obtidas em dias alternados por serrana, durante quatro a cinco semanas se 

jam examinadas. Dessa forma, aumentam-se as chances de positi- 

vidade nos exames, alcançando com maior probabilidade a elimi

nação intermitente de cistos, mostrando-se útil também no diag_ 

nõstico de infecções em indivíduos que excretam poucos cistos. 

Contudo, a observação desse procedimento em estudos com popula 

ção, torna a investigação onerosa, encontrando—se ainda 

culdades quanto ao fornecimento do material pelos

baixa

ao

ele-

dif i-

participan-

tes da pesquisa.

Com relação à metodologia utilizada no achado de
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cistos de G-Lafid-La., é aceito pela maioria dos 

a superioridade do método da centrífugo-flutuação 

de zinco desenvolvida por Faust e col. De acordo com Tobie 

alü (1951) e Ferriolli & Siessère (1963) essa técnica mostra- 

se a mais eficaz no achado de cistos de G-La.fi.di-i.OL, revelando nuais 

de 98% dos casos positivos, prestando-se ainda para o diagnós

tico de helmitos. Esse método foi utilizado no presente estudo 

para o exame das fezes das crianças e cães amostrados.

parasitologistas

sulfatoem

et

A melhoria nos serviços promotores da saúde 

dos a efeito nos países desenvolvidos e em algumas regiões em 

desenvolvimento, reduziu de forma significativa a prevalência 

das doenças infecto-parasitárias em geral e em particular 

enteroparasitoses. No entanto, observa-se a manutenção ou mes

mo um aumento nos niveis de prevalência das infecções por G-Lafj. 

d-La. Esse fato nos parece paradoxal. Haveria algum fator 

transmissão não conhecido e não controlado que estaria manten

do essa protozoose em níveis tão elevados? Seria um reservatõ-

leva

as

de

rio animal?

Pradõpolis como já vimos, é uma comunidade servida 

por adequado e eficiente serviço de saneamento básico, o 

deveria limitar as chances de disseminação das enteroparasito

ses humanas de um modo geral e em especial da giardíase. Des

ta forma, é necessário refletir sobre outros fatores que pos

sam estar atuando na epidemiologia principalmente da giardíase 

naquela cidade, mantendo-a em níveis elevados e constantes, a 

despeito do saneamento básico beneficiar Pradõpolis há mais de 

uma década.

que

Estudos epidemiolõgicos, demonstraram a ocorrência
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de epidemias de giardíase veiculadas por água de reservatórios 

nos Estados Unidos da América, tendo animais, principalmente 

castores, como fonte potencial de contaminação desses mananci

ais (Dykes et alii, 1980) . Observou—se que esses animais estavam in 

fectados por GZatidZa que se mostrou infectiva para filhotes de 

cães. Os cistos de GZatidZa recuperados dos castores e da água, 

pareciam morfologicamente idênticos aos obtidos das pessoas in 

fectadas, porém não foram identificados como sendo de GZattdZa 

ZambZZa, mas como GZattdZa patogênica, capaz de infectar e pro

duzir doença em numerosos hospedeiros. Segundo Dykes et 

(1980) , isso é uma indicação de que animais podem atuar como reser 

vatõrios da infecção.

alii

Um exemplo da aparente transmissão da GZattdZa 

tre espécies, ocorreu no zoológico de Kansas City, EEUU (CDC , 

1979), quando uma epidemia de giardíase atingiu ao mesmo tempo 

os zeladores, gibões, chimpanzés, gorilas e orangotangos. Mais 

recentemente, Hewelett et alii (1982), conseguiram 

cães com trofozoítas e cistos de Gd.aJidd.CL de fonte humana. Nes—

en-

infectar

se estudo, os cistos excretados pelos animais experimentalmen

te infectados, foram examinados e considerados indistinguíveis 

dos cistos de GZattdZa Za.mbZd.a. que foram usados na inoculação , 

o que levou os autores a acreditarem que, realmente a transmis 

são entre espécies pode ocorrer, não sendo as infecções com es 

sa Gd.CLh.dd.CL restrita a humanos.

A discussão sobre a transmissão da GZattdZa 

espécies, especialmente entre humanos e outros mamíferos, vem 

se dando de forma intermitente há mais de seis décadas. Em es

tudos iniciais, Hegner (1926), sugeriu a existência de rígida 

especificidade para as várias espécies de GZa.tidd.a. Pouco tempo

entre
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depois, Hegner (1927), demonstrou ser possível infectar 

com cistos de GZaJidZa de humanos. Padchenko & Stolyarchuk 

1970) conseguiram infectar filhotes de cães com GZafidZa 

bZZa obtida de crianças. Davies & Hibler (1979) em seu estudo, 

usando vários animais experimentais, concluiram que, alguns a- 

nimais incluindo o cão, foram suscetíveis ã infecção com GZcla.- 

dZa de origem humana.

ratos

(

Zam-

Esses fatos acumulados, refutam a hipótese de ríg:L 

da especificidade entre espécies.

Para Hewlett et alii (1982) , o reconhecimento da

ocorrência da transmissão de GZaA-dZa. ZambZZa de humanos para

cães e a possibilidade do contrário acontecer, .torna-se impor

tante, visto que os cães domiciliados poderiam ser considera

dos como possível fonte de transmissão de GZasidZa, atuando co

mo um elo na disseminação desse protozoário no domicílio.

propósitoA maioria dos estudos realizados com o

de detectar GZaxdZa em cães, tem sido levado a efeito utilizan 

do-se animais sujeitos ao controle do investigador ou seja, con 

tidos em ambientes fechados como biotérios e clínicas veterinã 

facilitando dessa forma o acesso do pesquisador àsrias ,

fezes ou a seus corpos através de exames necroscõpicos.

suas

Levantamentos de enteroparasitoses utilizando fe

zes de cães domiciliados, não são citados na literatura brasi

leira e estrangeira, Nesse tipo de estudo o investigador 

dificuldades para a coleta do material fecal desses

lida

an,i—com

mais .

Na presente pesquisa, verificando-se as causa,s que
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levaram ã falha na coleta das fezes dos cães, constatamos que, 

alguns animais, circulavam livremente pelo peridomicílio e mes 

mo fora do domicílio, prejudicando assim o recolhimento do ma

terial. Solicitou-se então que por ocasião da coleta, a circu

lação dos cães ficasse restrita, visando facilitar esse proce

dimento. Algumas donas de casa referiram não ter recolhido 

material por sentirem aversão ao mesmo; outras relataram 

seus cães não evacuaram durante o período da coleta por 

rem justamente presos.

o

que

esta—

Em nossa pesquisa, encontramos entre 60 cães exami 

nados, 29 parasitados e destes, 7 o eram por G-ca-icíóa 4p, reve

lando uma prevalência de 11,6% do total. São escassas no Bra

sil e exterior, referências quanto â prevalência de giardíase 

em caninos; essas informações limitadas, por certo não 

tem a prevalência real dessa infecção em cães.

ref le

No Brasil, Gordon & Young (1922) no Amazonas rela

taram que apenas 1,5% dos cães examinados albergavam G-La-tid-La. . 

Sogayar (1984) em Botucatu, São Paulo encontrou prevalência de 

6,4%; Melo et alii (1974) em São Paulo, SP, referiram o achado 

de 58,9% de casos de giardíase entre os cães examinados, 

achado por Melo et alii (1974) de maior prevalência que os ou

tros pesquisadores, deve-se provavelmente ao fato de

concomitante de exame das fezes e estudo necroscópico 

intestino desses animais para o diagnóstico da giardíase.

O

utiliza

doçao

Ã semelhança da infecção no homem, a giardíase cani 

na é diagnosticada pela demonstração no hospedeiro de trofozoí 

tas ou de cistos em suas fezes. Como os trofozoitas

rapidamente fora do hospedeiro, os cistos são as

desinte—

for-gram-se
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mas mais frequentemente encontradas nas fezes. A transformação 

dos trofozoitas em cistos sõ ocorre dentro do organismo hospe

deiro. Os mecanismos que levam ao encistamento da G^a.Kd.Za são 

ainda pouco conhecidos. Tsuchiya (1931b) postulou que o encis

tamento pode ocorrer como medida de proteção em condições ad

versas ao protozoãrio. Haiba (1956a) sugeriu ser o encistamen

to parte do processo reprodutivo do parasita, regulado por me

canismos biológicos, podendo no entanto sofrer influência 

meio ambiente. Alterações na dieta do cão e o tipo de 

bacteriana, podem também influenciar no encistamento (Tsuchiya,

do

flora

1931b, 1932).

Em caninos infectados por G^an.d^La, Barlough (1979), 

refere o achado mais frequente de cistos que trofozoitas, não 

observando ter a periodicidade de eliminação de cistos, rela

ção constante com a presença de trofozoítas no intestino delga 

do. Segundo Padchenko & Stolyarchuk (1970) , o tempo necessário para o cão 

com giardíase eliminar cistos, varia proporcionalmente com 

número de cistos ingeridos; essa eliminação varia de cão para 

cão, porém, em todos eles, a postura de cistos ocorre com fre

quência tres vezes maior no primeiro mês após a infecção, con

tinuando de forma intermitente durante o período médio de seis 

. Experimento recente realizado por Hewlet et alii (1982), 

demonstra que em cães inoculados com trofozoítas e cistos 

G<LaJidÁ.a. provenientes de humanos, a postura de cistos obedece a 

um padrão cíclico, com período médio de latencia de seis a se

te dias e eliminação máxima em torno do vigésimo dia; discreto 

recrudescimento ocorre próximo ao quadragésimo dia. 

mente, os cães podem permanecer infectados durante um período 

de até 38 meses, observando-se que a postura de cistos é inter

o

meses

de

Eventual-
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rompida periodicamente. Existem dúvidas se a interrupção 

eliminação de cistos decorre do término da infecção, ou se os 

animais adquirem resistência ã reinfecção à semelhança do que 

ocorre no homem. Pelo exposto, percebe-se que, exames parasito 

lógico das fezes do cão quando negativos para G-ía/id-ca, não são 

indicativos de ausência desse parasitismo. Logo um exame nega

tivo, não decide estar o cão livre do parasitismo por G-iafid-ia.. 

Essa peculiar intermitência na eliminação de cistos pelo cão , 

torna necessário o exame de várias amostras das fezes para 

diagnóstico da giardíase. Barlough (1979), preconiza o 

de pelo menos três a cinco amostras das fezes do cão, elimina

dos no período de sete a dez dias na detecção da GÁ.a.Kdj.0.. Melo 

(1974) , demonstrou a superioridade do exame necroscõpico do in 

testino delgado de cães, em relação ao exame parasitológico das 

fezes. A aplicação concomitante desses dois métodos, aumentou 

consideravelmente o diagnóstico da giardíase nos cães de 

por ele examinados; entre os 58,9% dos animais 

54,4% foram diagnosticados através do exame necroscõpico 

mucosa duodenal, ao passo que somente 23,3% dos animais tive

ram suas fezes positivas para cistos desse protozoãrio; 

dos cães negativos ao exame das fezes, apresentaram—se positi

vos ao exame de necrópsia, representando um percentual signifá. 

cativo de falsos negativos. Esse autor, examinou três amostras 

de fezes de cada cão, colhidas em dias alternados.

na

o

exame

rua

infectados

da

35,6%

Em vista dessas observações, julgamos ser o exame 

parasitológico das fezes um método que apresenta falhas 

diagnóstico da giardíase em cães. Entretanto, mostra-se muito 

útil em estudos epidemiológicos, principalmente em se tratando 

do exame de fezes do cão domiciliado e sobretudo quando feito

no
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em várias amostras colhidas em tempo prolongado. Os dados 

literatura referentes ã frequência de Glan.d^a òp em cães, obti 

dos apenas pelos exames das fezes, representam portanto, subes 

timativas quanto ã presença dessa parasitose intestinal.

da

No presente estudo, foram examinadas fezes de cães

eliminadas durante 7 dias consecutivos. Por serem esses ani

mais domiciliados e o recolhimento de suas fezes realizado pe

la dona da casa, uma duração maior no tempo da coleta ao 

nos parece, poderia interferir negativamente, levando a falhas

que

ou abandono na colheita do material.

No presente estudo, a distribuição das famílias se 

lecionadas, revelou que, 21,7% têm um sõ filho, 31,7% 

duas crianças e 28% têm três filhos. Poucas famílias têm

possuem

uma

prole maior que quatro filhos.

G-LolK^Observando a positividade das famílias para 

d-ca em relação ao número de crianças, constatamos nesta pesqui 

sa que, esse percentual é proporcional a esse número.

15,4% das famílias com giardíase tinham só um filho; 31,6% dos 

núcleos familiares parasitados por G-ia.fid^a. abrigavam duas cri

anças, enquanto que 60% das famílias com esse protozoário 

nham três filhos. A partir desse número de filhos não se obser 

vou aumento significativo na frequência de giardíase na 

lia. Esse fato nos leva a pensar que, quanto maior a prole

Assim

ti-

f ami

ma ior é a diferença com relação ã idade entre os irmãos. Logo, 

as crianças maiores encontram—se fora do grupo de risco 

adquirir giardíase, quer pelos maiores cuidados higiênicos que 

observam, quer pela provável imunidade que desenvolvam ã rein- 

fecção pela GÁ.afid-ia.

para
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Levando—se em consideração a frequência de giardía 

se nas crianças e agrupando-as de acordo com o número de 

lhos de cada família, observou—se que, as chances de uma única 

criança no domicílio adquirir GXan.dXa são de 1,2%. 

tagem eleva-se para 4,8% quando há duas crianças e 

quando existem 3 crianças no domicílio.

fi-

Esse percen

7,2para

Acima dessa faixa, a ocorrência de giardíase 

aumenta. A explicação que podemos dar a esses achados, 

mesma linha de raciocínio manifestada a propósito da discussão 

do fenômeno analisada sob o ponto de vista do parasitismo 

famílias.

nao

segue a

nas

Constatamos na investigação atual, ser a GX.CLn.d-ia. o 

parasita mais prevalente em Pradõpolis, parasitando 40% das fa 

mílias amostradas. Entre as crianças examinadas, 20,5% estavam 

com giardíase. A prevalência de giardíase nos cães pesquisados 

revelou ser de 11,6%. Os resultados obtidos revelaram haver pa 

rasitismo simultâneo em cinco casos ou seja, entre 

cães positivos para GX.an.d-ia, cinco conviviam com famílias tam

bém parasitadas com GXandXa. Observou-se porém, que nas 

famílias livres de GX.an.dXa e que conviviam com o cão infectado 

por esse protozoãrio, as crianças examinadas eram menores 

seis meses de idade, não mantendo assim contato com esse 

mal ou mesmo com o domicílio e peridomicílio.

seteos

duas

de

ani-

A não concomitância de giardíase nas crianças 

seus respectivos cães domicialiados não deve ser tomada 

valor absoluto para a hipótese da não participação do cão 

transmissão dessa protozoose entre as famílias estudadas, vis

to que a multiplicidade dos fatores envolvidos na, epidemiolo-

e

como

na
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gia da GdaA-dda, sua biologia, a inter-relação parasita - hospe

deiro, além das dificuldades de ordem técnica podem interferir 

no diagnóstico dessa protozoose tanto em relação ãs crianças

como para os caes.

Ã semelhança do homem, a ausência de cistos 

Gd.aA.d-La nas fezes do cão, não indica que ele não tenha tido , 

nem que não esteja parasitado, mesmo que essas fezes tenham si 

do exaustivamente examinadas.

de

No presente estudo, procurou-se avaliar se o tempo 

de permanência no domicílio do cão infectado por Gd.aA.d-La, 

fluia na presença de giardíase na família, não sendo encontra

da associação entre essas variáveis. Também não se 

associação entre a aquisição de Gd.aA.d-La pelo cão, com 

ao tempo em que esse animal permaneceu residindo no domicílio.

in-

encontrou

relação

A literatura relata ser a giardíase canina uma do

ença primariamente de cães jovens, ocorrendo com maior frequên 

cia em animais menores de um ano de idade (Bemerick 1961, Bar— 

louch, 1979). Por isso, poderia-se pensar que o tempo de convl 

vio do cão com os elementos do núcleo familiar seria melhor

avaliado se fosse ao mesmo tempo cotejado com a idade do 

mal. No entanto, em recente experimento, Hewlett et alii (1982) 

demonstraram que caes jovens nao se mostraram mais suscetíveis 

a adquirir giardíase, constatando que todos os animais que 

infectaram com esse protozoário eram adultos. Podemos

período de convivência do cão no domicílio cor 

responde aproximadamente ã sua idade, tendo em. vista o 

de se adotar o cão ainda no estágio de filhote.

ani-

se

ainda

pressupor que o

hábito

Com relação ao local de evacuação do cão no domicí
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lio e peridomicílio, observou-se neste estudo, 

significativa das famílias com G<La>idía (83%) não destinava 

espaço próprio para que seus cães evacuassem.

que uma maioria

um

Entretanto, quan

do se correlacionou a presença de giardíase nas famílias com

o local de evacuação do cão igualmente parasitado não se veri

ficou associação entre essas variáveis. É possível que a asso

ciação acima referida indique que, aquelas famílias ao 

em que não destinavam a seus cães um local restrito para 

cuar, também não cultivavam hábitos higiênicos constantes e e- 

fetivos em suas casas e quintais, estendendo-se esses 

cuidados às crianças do núcleo familiar.

tempo

eva—

poucos

Analisando os resultados referentes ao parasitismo 

ou não de forma geral entre as famílias estudadas e a 

ou não das fezes do cão sem considerar seu parasitismo, obser

vamos que, um percentual significativo das famílias 

das em geral, removia as fezes do cão do domicílio. Entretantq 

quando se correlacionou a presença ou não de giardíase nas fa

mílias, frente ã remoção das fezes do cão, bem como esse para

sitismo nos núcleos familiares que albergavam o cão igualmente 

parasitado, não se verificou associação entre essas variáveis. 

Apesar da não significãncia sob o ponto de vista estatístico , 

achamos importante tecer algumas considerações sobre o assunto.

remoção

parasita—

A presença de fezes caninas no domicílio e perido—

tiposmicílio, determina por parte da dona de casa diferentes 

de procedimentos para a sua remoção. Assim, em algumas residên, 

cias essas fezes não são recolhidas, são eventualmente removi

das ou são sistematicamente retiradas do ambiente. O modo como 

se dá essa remoção também é variado; as fezes canin.a,s 

ser varridas e misturadas ao solo, bem como podem ser recolhia

podem
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das. Era Pradõpolis, observamos que a retirada das fezes é fei

ta frequentemente através da lavagem das áreas peridomicilia

res com jatos d'água. Isso é possível dado que naquela comuni

dade existe o hábito de recobrir o solo adjacente à comcasa

cimento ou lajotas. Frente a essa observação poderiamos pensar 

que esse tipo de remoção atuaria como um fator de disseminação 

de ovos e cistos para o ambiente, aumentando assim as 

de contágio das crianças que entram em contato com esse espaço 

físico.

chances

Epidemiologicamente, o peridomicílio tendo o solo 

potencialmenteJ contaminado por ovos, larvas e eventualmente cis 

tos, é importante na transmissão das enteroparasitoses ao ho

mem, principalmente das helmintoses.

Nas famílias pesquisadas em Pradõpolis, não foi en 

contrada correlação entre o contato com o peridomicílio e a o- 

corrência de parasitoses intestinais de um modo geral ou espe

cificamente por GX.aA.d-ia.

Procurou-se avaliar se havia influência no parasi— 

tismo das famílias e dos cães relativa às condições de circula 

desses animais no domicílio e peridomicílio, não se obser

vando correlação entre esses fatores, considerando o parasitis 

geral ou específico por GX.aA.d-ia nas famílias e em

considerando que, grande parte dos cães domã 

ciliados circulava livremente pelas ruas adjacentes ãs

, poderiamos supor que esses animais estariam mais vulne

ráveis à contaminação com GX.aA.dX.a através da ingestão de 

ou alimentos fora do domicílio, bem como, poderiam também car

rear em seus pelos, cistos desse protozoãrio. Dessa forma,

çao

seusmo em

cães. No entanto,

suas

casas

agua

os
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crianças que mantivessem contato muito próximo com esses 

mais, poderiam se infectar.

ani

No presente estudo relacionando—se a presença 

não de giardíase nas famílias com o seu contato ou não com 

cão, independente de seu parasitismo, não foram observadas di-

ou

o

ferenças significativas. No entanto, quando se correlacionou o 

parasitismo por G-Lan.dÁ.a. nas famílias, com o contato de 

crianças com os cães também infectados por esse protozoário, e 

videnciou-se uma associação entre essas variáveis, ou seja , 

uma maioria significativa das famílias com giardíase, 

contato com o cão identicamente parasitado.

suas

tinha

Padchenko & Stolyarchuk (1970) na Ucrânia, estudan 

do a ocorrência de giardíase entre crianças de classe sõcio-e- 

conômica baixa de regiões urbanas e rurais, observou uma maior 

prevalência dessa parasitose (22,9%) nas regiões rurais 

nas urbanas (4,5%). Essa diferença segundo esse pesquisador , 

decorre da maior presença no ambiente e maior contato das cri

anças rurais com animais domésticos em particular cães, poten

cialmente infectados por Glaftdla. Esse mesmo autor acredita que 

a GÁ-CLfid-í-CL do cão, representa 15% da veiculação desse protozoá—

que

rio.

Como jã foi citado anteriormente, a literatura 

fere dados conclusivos de que a G^coAd-ta do homem se 

ao cão. Então, seria o cão vítima do homem em relação à

re

transmite

giar

díase?

Poderiamos ainda supor, que nas famílias com crian 

infectados por G-caKd^a, uma foate comum poder ia es

tar atuando contaminando a ambos. Agresti (1977), verificou na

ças e caes
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Itália que, todos os cães parasitados por Gi.OLn.dJLa. por ele exa

minados, eram domiciliados e ingeriam restos de alimentos 

casa. Padchenko & Stolyarchuk (1970) também expressam a 

opinião, ressaltando ainda que o cão infectado com Gi.an.di.a po

de infectar outros cães e o próprio homem.

da

mesma

A presente pesquisa, não permite afirmar ser o cão 

um elo na cadeia epidemiolõgica da giardíase humana em Pradõpo 

lis. Todavia apesar de não conclusivos, nossos dados não afas

tam totalmente essa possibilidade. Estudos mais acurados pode

rão, no futuro, esclarecer essa questão.
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CONCLUSÕES

A partir deste estudo foi possível concluir que :

1- Nos habitantes de Pradópolis, São Paulo, a G-Lasid-La 

é o enteroparasita mais prevalente.

ZambZ-ia

2- Uma proporção maior das famílias com GZa.fL.dZa. tinha uma pro

le constituída de 3 filhos.

3- A prevalência de giardíase nos cães domiciliados de 

lis é de 11,6%.

Pradó-

4- Não há associação estatisticamente significante entre a pre 

sença de infecção por GZafidZa em crianças pertencentes â fa 

mílias e que convivem com cães igualmente parasitados.

5- Uma maioria significativa das crianças com giardíase, manti 

nha contato com seus cães igualmente parasitados.

6- O tempo de permanência dos cães nos domicílios não é 

importante para a ocorrência de giardíase nas famílias 

seus cães.

fator

e

7- O local de evacuação do cão parasitado por GZafidZa não cons 

titue-se em elemento decisivo para a aquisição de giardíase 

pelas famílias e seus cães.

8— A remoção das fezes do cão infectado poj: GZafidZa não se mos 

trou um procedimento relevante como fator limitante aa dis-
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seminação dessa infecção para as famílias e seus cães, pro

vavelmente devido ao modo como são removidas.

9- Ainda que não sejam conclusivos, nossos dados não afastam a 

possibilidade de ser o cão um elo da cadeia epidemiolõgica 

da giardíase humana.
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RESUMO

Pesquisou-se em 60 famílias residentes na 

de Pradõpolis, S.P., alguns aspectos da epidemiologia da GÃ,a.n.dÁ.a. 

crianças pertencentes ã famílias dessa comunidade urbana e sa

neada, procurando-se relacioná-los com a presença do cão domi

ciliado, através de um inquérito sanitário e parasitolõgico.

cidade

em

A seleção das famílias participantes do estudo , 

deu—se através de amostragem sistemática da zona urbana da ci

dade, realizada em dois estágios. A população canina da cidade 

foi estimada ã partir dos números fornecidos pelo serviço 

vacinação anti-rãbica do município.

de

Foram incluídas na investigação, famílias que 

vessem no domicílio crianças e cães. Aplicou—se um 

rio respondido pela dona da casa, visando obter informações so 

bre hábitos higiênicos e relações da família com os cães. 

lheram-se 3 amostras de fezes das crianças emitidas em dias al

ti-

questionã-

Co-

ternados no espaço de 7 dias; dos cães domiciliados foram 

lhidas amostras diárias de fezes, durante 7 dias. O 

foi acondicionado em recipientes plásticos individuais, conten 

do 20 ml de solução conservante, constituída de mercúrio cromo 

a 2%, formalina, glicerina e água. O material foi examinado a— 

través do método de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco , 

proposto por Faust e Col. A análise estatística foi feita uti- 

lizándo-se os testes do qui-quadrado e Fisher, com um nível de

co-

material

significância de 5 %.

Entre as 60 famílias pesquisadas, 33 mostraram-se 

parasitadas e 27 não parasitadas. Observou-se baixa prevalên—
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cia de infecções parasitárias em geral, com exceção da G-ia.fid.Zai 

que estava parasitando 40% das famílias e 20,5% do total 

crianças examinadas. A prevalência de giardíase nos cães 

de 11,6% do total pesquisado. Observou-se maior frequência 

infecções por GZafidZa nas famílias que tinham até 3 filhos.

das

foi

de

Constatou-se que a maioria das famílias parasita

das em geral, convivia com o cão por um período de 3 a 6 meses, 

bem como não restringiam o local de evacuação de seus cães.

Uma proporção significativa das famílias com GZa.sid-La., não des

tinava um local reservado para seus cães evacuarem. Um percen

tual estatisticamente significativo das famílias cujas 

ças tinham G-Lafid-La. mantinha contato com o cão identicamente para-

crian-

sitado. Verificou-se giardíase simultânea em famílias e

estatisticamente

seus

cães em 5 casos, não sendo esse percentual

significativo.

nãoAinda que não sejam conclusivos, nossos dados 

afastam a possibilidade de ser o cão um elo da cadeia epidemio

lógica da giardíase humana.
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SUMMARY

Some aspects of GÂ.<xKd-ia. epidemic 

in 60 families living in Pradõpolis town, especially in 

dren that belonged to families members of that 

trying to relate them to the fact of the presence of a 

tic dog, through a sanitary and parasitologic inquiry.

researchedwere

chil

community ,

domes-

The selection of the families that would take part

in this study, was done through samples of the urban zone of

the town. The canine population was estimated from the figures

given by the anti-rabies Service of the town.

Families that had children and dogs at home were

included in the investigation. A questionnaire had to be ans-

wered by housewives, in order to get Information about 

of hygiene and relationship with dogs. Three samples of 

dren's faeces were gotten in the period of 7 days; 

dog's faeces were also gotten daily during 7 days. The 

rial was kept in separate plastic containers, content 

of conservative solution of 2% mercury, formalin, 

and water. The material was examined through a floating-centri 

fugal - method in zinc sulfate, proposed by Faust e col. 

statisc analysis was made by using the qui-quadrado and Fisher,

habi.ts

chil-

domestic

mate-

20 ml

glycerine

The

5%.with a levei of

Among the 6 0 families that were examined, 33 seemed 

to have the parasite and 27 didn't. Low pa.rasi.tic 

in general, except that the GÁ.a.n.d-ia. as a parasite in 40% 

the families and 20,5% of the total of examined children.

infections

of

The prevalence of giardiasis in dogs was 11,6% of
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the total research. Families that had up to 3 children 

greater frequence of infections by G-ia/idi.a.

showed

Most of the families with the parasite generally

lived with a dog for a space of time betwen 3 and 6 months and

they didn’t have a place for their dog's evacuation. A 

number of families with G-ózicica didn't sep up a place so that their dogs

large

could evacuate there.

G-LcLh.d-La.A number of families whose children had

had a close contact with the dog with the parasite.

Simultaneous giardiasis in families and their dogs

were verified in 5 cases.

theyAlthough our results are not conclusive yet, 

do not exclude the dog as a linkage member of the human giar

diasis epidemic chain.
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