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I - INTRODUÇÃO 

O Município de Botucatu, localizado no interior do 
Estado de São Paulo, conta atualmente com diversos Órgãos destina&a 
a prestar serviços de saúde ao homem e com outros órgãos que assis
tem aos animais. 

A prestação de serviços à comunidade faz-se através 

do Centro de Saúde Integrado de Botucatu, Hospital Regional da SorQ 
cabana, Hospital Psiquiátrico do Estado, Mis cricórdia Batuca tuense, 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências t~édicas e Biológicas 
de Botucatu ( ]101"l:BB) e por profissionais liberais. 

Em relação à saúde animal, os serviços são prestados 
pelo Setor de Ciências Médico-Veterinárias da FCMBB, pela Prefeitu
ra Municipal, pelo Serviço Veterinário da Casa da Lavoura e por prQ 
fissionais liberais que militam na cidade. 

Sendo então numerosos os órgãos públicos destinados 
à prestação de serviços de saúde c notando a ausência de trabalhos 

no Município que pudessem fornecer dados epidemiolÓgicos aquelE3S Ór 
gãos, resolvamos realizar o presente trabalho, motivados também por 
uma s~rie de outros fatos que serão apresentados a seguir. 

GALVÃO (1953) e CARVALHO (1970) salientam que são Po.! 
co frequ·3ntes no Brasil pesquisas sôbre entaroparasitoses realizadas 
com base em amostras representativas da população em geral. Ainda de 
acôrdo com. CARVALHO (1970), os trabalhos sôbrc o assunto mostram que 
a população do nosso imenso País apresenta-se em grande parte,infc~ 
tada por uma ou mais f?Spécies de parasitas intestinais. 

Outro aspecto que nos ."'mimou mui to parB. a realização 
do presente trabalho foi a oportunidade de tornar conhucidos dados 
do natureza epidemiolÓgica sôbre o 2 Q Subdistri to de Batuco:; tu, área 
escolhida para nossa pesquisa o local onde estn se instalando o Ceg 
tro de Saúde Escola, Órgão que o Departamento do Medicina Preventi
va da Faculdade de CiGncias MédicJ.s c Biológicas criou em convênio 
com a Secretaria de Estado da S ,úde, a fim de servir do troinamcn to 
aos estudantes, prestar serviços à população local e colaborar dos
sa forma com os outros Órgãos já existentes e que também prestam se.r 
viços do saúde à comunidade. 

Outro fB.to que devumos c i ta r e que também nos levou 
à realização deste trabalho, foi 'l. inc.;xistência de um loVl.nt'1mcmto 
desta natureza em Botucatu. O lov:J.ntam.Jnto de que tomos notícia, of~ 
tuado nesta cidade por SALATA et alii (1969) limitou-se a pequena á 

rea constituída de 100 casas, tôdas iguais, das quais 95 eram habi-



tadas por pessoas vindas das mais diversas localidades do Município 
de Botucatu. Como se trata de área limitada, onde não foi feita ~ 
tragem adequada, os dados obtidos nesse levantamento não podem ser 

inferidos para a população do distrito onde se localiza e cujas con 
clusões são válidas apenas para a população residente na área levan 

ta da. 

Finalmente, por razões que passaremos a relatar, go~ 

taríamos de chamar a atenção para um ponto - a verificação de casos 
de teníase humana. Essa parasitose foi pesquisada com o objetivo de 
se averiguar se a carne de bovinos e suínos consumida pela popula -
ção era devidamente inspecionada pelo Serviço Veterinário do Nia ta -

douro Municipal. Como se sabe, a carne desses animais pode ser por
tadora de cisticercos que são a fase larvar das tênias humanas. Uma 
inspeção desatenta implica fatalmente na liberação para o consumo,, 
de carnes contaminadas que, inadequadamente preparadas, poderão de
terminar teníase em seus consumidores. 

Desde que a população da área trabalhada, conformo~ 
demos constatar, consome carne proveniente do referido Matadouro , 
aventamos a hipótese do que a presença de casos positivos para 

Taenia sp, poderia estar relacionada a uma falha inspeção veteriná
ria. 

Entretanto, devemos salientar que parte dos casos de 

teníase pode ter sido proveniente de carnes contaminadas de bovinos 
e suinos abatidos clandestinamente. Segundo informações que procur~ 

mos obter de indivíduos ligados :10 abA.te de animais no Matsdouro,d~ 
prendemos que o abato clandestino é bastante praticado em Botucatue 

municípios limítrofes. Embora não tenhamos elementos para comprovar 
esse delito, não podemos deixar de mencionar o pormenor. 

Antes de passarmos à análise dos dados, verifiquemos 

suscintamente o que foi feito. 
O levantamento no campo teve inÍcio em abril, perdu

rando até fins de junho de 1971. Para realizá-lo baseamo-nos em tr~ 
balhos semelhantes anteriormente realizRdos par GALVÃO (1953), COU
TINHO (1959) e principalmente o mais recente, desenvolvido por CAR
VALHO (1970), procurando seguir deste Último autor um roteiro que 
julgamos bastante simples, compreensível e informativo. Esse mesmo 

autor chama a atenção para a falta em determinados trabalhos, do da 
dos valiosos para a interpretação segura dos result:1dos. Dentre es
tes c i ta a representa ti vidad.::; da amostra, pessoal técnico especiali 

~ado para a realizaçgo dos exames,, ctd. 
No pr:.::sente trabalho , procuramos· tomar toda a cauto 
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la no sentido de evitar tnis falhas. 

Através do levantamento procuramos verificar a pre~ 
lência das parasitoses intestinais na população da área es~~dada. A 
proveitamos também a oportunidade para verificar a eficácia e reali 

zar estudo comparativo entre métodos laboratoriais empregados no 
diagnóstico de teníase. 

Os dados foram apurados utilizando-se o sistema Mcbee 

Keysort. No tratamento estatístico, utilizamos o teste x2 (Qui-qua

drado). Os resultados para este teste foram considerados significag 

tes ao nível de 1%. Para verificar a eficácia dos métodos laborato

riais de exame de fezes empregados no diagnóstico de teníase, utili 

zamos o teste de 1 proporção. Na comparação entre esses métodos, e~ 

pregg_mos o teste Q d8 COCE"RAF. Nestes dois testes, adotamos o nível 

d0 signific&ncia de 5%· 

II - MATERIAL E ~~ffiTODOS 

A.Dados ger11is sobre Ei área trr1balhada 

O MunicÍpio d·.::; Botucatu divide-se em 3 Distritos, a 

s2bor: o Distrito da Sede, subdividido em 1º o 2º Subdistritos; os 
Distritos de Vitoriana e do Rubião Junior. Os distritos e subdistri 

tos compreendem zonas urbana e rural. 
O Município apresenta as s.-:;guintcs coordenadas: 22° 

52'20" de latitude sul e 48°26' 36" d·::; longitude w. Gr. Limita-se ao 

nortE: com os MunicÍpios de Dois Córregos o Santo. M~ria da Serra; ao 
sul com os MunicÍpios de Itatinga e Pnrdinho; a leste com os Municí 

pios de Anhembi G Bofete e a oeste; com os MunicÍpios de Avn.ré e S:io 
M<:moel. 

As al ti tudos v1riam de 775 m a 885 m "lCima do nível 

do m::J.r. 

As épocas chuvosas v3.o de outubro G. março, sendo as 

cl~uvas ms.is 8bundantes entro os meses do janeiro e março. De junho 

~ agosto h~ prolongsdas estiag~ns. 
As precipitações pluviométric~s, segundo dados da 

Ag~ncia Distrital do IBGE ( 1965), variam de 1300 mrn -~ 1500 mm. 
A temperatura média das m-:lxim'J.s é de 26,5° C e .a das 

nínimns é de 14,5° c, d::-tdos est-'s do 3.no do 1965, t:.-1mbém fornecidos 

pelo IBGE. 
A população do MunicÍpio de Botucatu, do acôrdo com 

o censo demográfico de 1970, gira em torno d0 51.000 hsbitantes.Dcs 
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se total, 42.432 habitantes são domiciliados na zona urbana c 8.689 
n::t zona. rural. A área total ocupada rolo MunicÍpio é de 1. 522 km2• 

O 2Q Subdistrito de Botucatu, conhecido popularmente 

como "Vil'3. dos Lavradores" ou simplesmente "Bairro", ocupa aproxim~ 

damentc 1/3 dn área citada ( Fig. 1). 

Esse Subdistrito apresenta uma população estimada em 

10.000 habitantes, portanto pràticamentc 1/4 da população urbana do 
MunicÍpio. 

Segundo dados da Agência Distri t·1l do IBGE ( 1968), 
há no 2º Subdistrito 1958 pr8dios, 61 ostnbolecimentos comerciais , 

53 estabelecimentos de prestação do serviços e 19 estabelecimentos 

industriais. Dentre os estabelecimentos comerciais, há 2 super-mer

cados o d·.;ntre os industrisis, merece destaque a fábric8 de '3.viÕes 

"Aeronáutica Neiva". 

Há um Cartório de Registro Civil, Agência dos 

reios e Telégrafos, 2 sub-agências bs.ncárias e uma sub-agência 

Caixa Econômica do Estado. 

Cor
da 

No c~mpo relieioso, o 2º Subdistrito conta com a Pa

róquia do Sagrado Coração de Jesus, uma Igreja Metodista e uma Igre 

ja Presbiteriana. 
No setor educacional, é importante salientar a Facul 

dade de Filosofia, Ciênciau e Letras que mantém cursos de Ciências 

Sociais, Pedagogia, Geografia e Ciências; e a Faculdade de Ciências 

Econômicas, Ciências Contábeis e Administração do Empresas. 

O ensino ainda conta com um grande ginnsio estadual, 

dois modernos grupos escolares, dois cursos mantidos pelo SESI e um 

curso de Formação de Transportes da Estrada de Forro Sorocabana. 
A área conta também com a sede da Terceira Divisão 

da Estrada de Ferro Sorocabana, com entidades da classe ferroviária, 

com uma entidade cívica - o Centro S!l)cial e CÍvico da Vila dos Ls~ 

doros, um cinema e um amplo parque onde são realizadas Exposições A 

gro-Pecuárias e Industriais. 
No setor de transportes, o 2Q Subdistrito cont:J. com 

6 linho.s de Ônibus: 2 para o centro, 2 para o. F::;.culds.de de Ciências 

M6dicas e Biológicas e 2 para os outros bairros. 
Percorrendo a ár1:;s em estudo, podemos verificar que 

há três regiões diferentes qusn:to oos melhorsm()ntos urb·=mos e habi

t:J.ções. Uma centr2l, mui to gr'1nde que o.brange a mcüor parte do 22 

Subdistri to e spresent.s ruas bem pavimentads.s, hsbi t'1çÕes de slve-

nnri::., muit11s dss qu:::is bsstante modernas. Nest": regiR'o est--5.'o loca
liz':dos os 2 grupos escolares,ss cas:1s cor:wrcü:l.is, o Hospito.l R0gi.2_ 
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nal, a fábric<=t de aviõss o as igrej~s. 

A segunda região, de localização periférica, aprese~ 
ta-se como uma faixa que envolve a região anterior. Nesta área não 
há asfalto, calçamento ou qualquer outro tipo de pavimentação. Embo 

ra carente de melhoramentos urbanos, apresen·ca mui to boas habitações 

de alvenaria. Porém ao lado destas, em verdadeiro contraste, encon

tramos casas de madeira, bastante modestas. Mui tas destas pertencem 
à Estrada de Ferro Sorocabana e são ocupadas pelos ferroviários,fu~ 
cionários daquela CompanliialNesta região estão os prédios do gkasio 

estadual e o da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e da Faall 

dade de Ciências Econômicas e Administrativas. 

Finalmente, a terceira região compreende áreas exten 
sas que por vêzes se confundem com a região periférica e apresenta 

quadras demarcadas porém sem construções. 

As habitações do 2º 3ubdis1:rito ':ij~re..,en~am, em gerJ.J, 
bom estado de conservação. A grande maioria das casas é servida por 

rede elétrica da Companhia Paulista de Força e Luz ( CPFL). As ruas 

também, em sua maioria, são iluminsdas. 
A rede de água do Serviço Autônomo de Agna e Esgotos 

( SAAE) abastece parte da área abrangida r,or nosso estudo. A região 
que denominamos "central" possui água encanada em todas as habita -

ç õe s. Na faixa "periférica", mui tas f3.mÍlia s utilizam água de poços 

por falta de condições financeiras para efetuar ligações com a rede 
existente. 

A água da rede é trat,:da por processo de cloração. 

Quanto à rede de esgotos, verificou-se que a região 

"central" é totalmente favorecida. A região "periférica" apresenta 
algumas ruas ainda não dotadas daquela rede. Neste caso, as deje
ções humanas vão ter em fossas, muitas delas mal construídas, sendo 

condenáveis sob o ponto de vista sanitário. 
A coleta de lixo é feita diariamente (com excefão de 

domingos e feriados) por caminhão da Prefeitura local. A região 

"central" é totalmente beneficiada, enquanto a região "periférica " 
é sorvida apenas em parte. N;Jste caso, os moradores das casas não 

sorvidas dão destino diverso ao lixo: uns queimam, outros usam como 
~dubo, outros jogam a céu aberto. O lixo colet~do é depositado em 

local distante 15 quilÔmetros da área que estudamos. 

Quanto ao setor saúde, no 2º Subdistrito está locali 

zado o Hospital Regional mantido pela Associação Beneficente dos 

Hospitais da Sorocabana e conta ele também com um posto de Puericul 
turn. BIBLIOTECA 

FACULDADE DE SAÜDt PúBLICA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

. SP ~ 8 
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A falta de registro de dados sôbre a área não nos 

permite transcrever alguns dos coeficientes mais importantes usados 

em Saúde PÚblica. 

Pelo que acabamos de relata r, podemos verificar que 

o 2 º Subdistri to de Botuca tu goza pra ticamen ~e de todos os mel:rora

mentos urbanos. É área comercial e residencial, nela habitando pes

soas de todas as camadas sociais. t uma locrüida.de que podemos con

siderar privilegi da dentro do Municí:tüo, pois possui todos os re

cursos para uma vid8 independente. 

B. Plane j8mento e execução 

1. Amostragem 

Para evitar erros na amostragem e para que a 9.mostra 

tomada rerresentasse a população, tivemos o cuidado de percorrer a 

área em estudo a fim de verificar precisamente seus limites e ano

tar em mapa as al t•-=:rações q_ue se fizessem necesscírias. Feito isto, 

dotados agora de mapa bastante fiel, passamos a numerar os quartei

rões da área, começando pelo extremo oeste e seguindo movimento em 

zigue-zague até atingirmos o extremo leste. 

Encontramos 302 qua.rteirões. Para gr~rantir uma boa 

amostra, tomamos inicialmente lO% do total dos quarteirões, isto é, 
3 O q_uarteirõe s, sorteando-os entre os 302. Hossa pesCJ_uisa tome ria 

er.:.tso, todos os domicÍlios dos quarteirões sorteados. Er:tretanto,G.o 

assinalarmos no mapa os 30 quartGirõec do sorteio, verificamos que 

eles ficavam ora esparsos, ora mui to agrupados. Assim algumas áreas 

do 2º Subdistrito não teriam nenhum quarteirão sorteado, o que re

dundaria r1uma falta de representa ti vida de daquelas áre8 s na amostra. 

Para assegurarmos a todos os dor.ücÍlios do. área tra

balhada a mc;sn:a probabilidade de participarem da amostra e para que 

esta se tornasse mais precisa, resolvemos toGar 201 do total de 

quarteirões assinalados no map3., ou seja, ()O que,rt :irões, sortear:do 

os entre os 302. Agora, de cada quarteirão sortc·:tdo estr;bcücccmosvi 

si ta r os domicÍlios al tornadamen te. 

Ao assinalarmos no mapa os quartoirÕGs sortoados pe

lo. segunda vez, verificamos que todas as <froas eram incluídas,garag 

tindo assim, a boa representatividade da amostr3. 

Percorríamos sompro o qusrteir5o no sentido nnti-ho

rário,comcçando pela esquina mais próxima do roforcncial que adota

nos - os trilhos da Estrada de Ferro Sorocab.Jna que dclimi tam parte 
ia área estudada. Todos os indivÍduos do domicÍlio visitado eram en 
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1uo.drados na G.mostra. Portnnto, o leV'l.ntamonto envolveu quarteirões 

::; domicílios. 

O concGi to du "qu""~rtei.rão" ~ boo conhecido. Entretan 

to, o domicílio pode ser definido ou considerado de mui tas maneiras. 

~o presente trabalho, chamamos de "domicÍlio" a um conjunto de cômo 

los dentro da mesma estrutura. 

Assim sendo, nossa pesquisa teve por base uma amos -

tragem casual simples (O)ffi duplo estágio, sendo a unidade }Jrimária do 

lº eEtágio o "quarteirão" e a unidade do 2º estágio o "domicílio". 

A população do 2º Subdistri to é estim:1da pelo IBGE, 

3m 10.000 habite.ntes. Entretanto, não há dados que nos revelem a 

listribuição dessa população por faixas .etárias, por sexo e por 

Jor. Torna-se, então, impossível uma comparação entro nossa amostra 

::: a população estimada, em relo.çê.'o a esses atributos. 

Segundo dados do IBGE (1968) essa população distri

::mi-so por arroximadam.en to 2. 000 domicílios. 

Bo.soados no_ amostrage;m f•;i t:.:', const;::-,tnmos que a maio

rie. dess,.:;s domicÍlios, 90,47%, é de alvenaria e o restqntu, 9,53% , 
~ de modeirs. Apurou-se, tambér,1, que 73,71% dr:: s CE, scc s da áre::a c3 stu

iadn. são sbastocidas por .=ígua do. rede pÚblica e que 63,337 de casas 

35o SGrvidas por rode do esgôto. 

Nossa amostra Gnvolveu 210 domicÍlios e 1009 :pessoas. 

~ntrutanto, embora tenham sido envolvidas 1009 pessoas, a amostra :r:2_ 

11 considerada para nossos cálculos foi 895 pessoas, ou seja, 4,3 
1abi t::J.ntes por domicÍlio. Assim }Jrocu1oDos };orque dc:1 s 1009 pessoas 

)nvcl vidas, 114 negaram-se a fornecer o m:1 tarial nccossário para o 

:lOS SO tr:J. b'1lb O • 

Baseados na arJ.Ost-ra, aprcu:::mt'1r10s n';l. Tabela I,a con~ 

tituição da populaçfío em estudo, sc:::gL:tndo o sr;xo e s. cor. Verifica

ncs nussa t8bela que das 895 pessoas, 408, ou sej~ 45,59%, são do 

sox~ masculino e 487, isto 6 54,41%, pertencem ao sexo feminino. Ve 

:-ificou-se tJ.m.bÓn que 85,14;1- da população é co.ristituíds por pesso?,s 

Jr:::.nc:'s e 14,86%, por pass:.c:1s nfio branc:.:.s. Entro os brc:.ncos h'.:Í un '1-

~:tr(mte desequilíbrio erJ relnçf>'o ao sexo: 39,00% sso de sexo n.C?,scu

Lino e 46,14f sno do sexo fc;ninino. Entre os n5o br<.ncos, 6,59% peE_ 

l:;onc._:~ 'J.r~ sexo ra'lsculin0 e 8,27% no fcr:ünino, h2vonds, prstic.-,r~c;nite 

1m oquilíbrio entre ;)8 sexc;s. En todos os grup .... ,s CJ.CÜ1~. mencicn<J.dos a 

lifcrençn ontrs os dois sexos nÃo 8 est':l. tisticco:non to signific<J.nte. 

A T':1belrL II r:wstra 'l distribuiçnc d~: ropul<J.ç:S:c, segug 

i J .J sexo, pelos diforEmtóJ s grupos Gt2rios. 

0 grdfico I oostra CGDO se distribui n populaçffo do 
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2º Subdistrito pelos diferentes grupos etários. 

No gráfico II podemos notar a distribuição da;; popul~ 

ç ões masculina e feminina pelos grupos etários. Verifica-se que as 2 
linhas estão muito próximas, demonstrando realmente não h9ver dife

rença significante entre ::1s porcentagen;:; de ~:essoas qu2 compoem os 

dois sexos. 

2. Execução dos trabalhos no cam}Jo e no l::o,bor~l torio 

Na parto introdutória deste trabsür:o, salientnmos as 

rqzõos que nos lev~1ram :1 presente pesquisa. Passnmos então à descri 

. ção do proces::::amemto do trabalho. 

Em cada domicÍlio visitado, aplicamos um questioná -

rio quo constava de perguntas refGrontcs a seus moradores e '3.0 meio 

ambiente. Para nos a ssugurarmos da ex·=J. ticlã o do. s respostas sôbre o 
asseio da cnsa e do quintal, serviço dG esgoto, etc., solicitávano s 

d . t. t d . ,.., . et os mora or·::s que nos perml lSScom en ro.r om seus omlCl.LlOS p<1ra 

entrGvista. Assim pod~rri.os observ:-1.r e nos certific~r dss rospost:'1s 

que obtínhRmos. Sempre fomos bom atendidos noste pqrticulqr. 

a 

Procurqmos entrevist'1r de proferênciP. '1S donc:.s d,; ca 

s:1, cmbor:J. muitss voz;Js fÔssGmos o.t,3ndidos pelos cllefes do f.'1mÍlia • 

.Após a entrovist't, fornocí~~mos '1 C'l.d~, indivíduo do 

domicÍlio um~\ 1:1 t'1 rotul '1d'1 p"'.rJ. '1 ddposi<;ãq d'J. s fezGs a serem 

examinadas. As latas tinham capacidade J•ara no mínimo 500 g de mate 

rial (latas de leite Ninho, Nestogeno, etc.) e foram empregadas po!_ 

que deveríamos coletar o bolo fecal completo de cada indivíduo para 

podermos realizar a tamização dessas fezes. 

As lat.'J.s eram entregues sempre após as 15 horas e S.Q 

licitávamos que as fezes fossem nelas colocadas, logo após a evacu§:_ 

Çi§(o, no período noturno ou na manhã do dia seguinte ao de sua entre 

ga, ocasião em que recolhíamos o material. Este procedimento foi n~ 

_cGssário para evitar que as formas de parasitas pesquisadas sofres

sem qualquer s.lteração. 

Recolhidas as latas, dirigiamo-nos imediatamente ao 

laboratório de Para si tologia da Faculdade de Ci2ncias l!~édicas e Bio 

lÓgicas de Botucatu, distante cerca de 6 km da área de trabalho. 

O laboratório da disciplina de Para si tologia da FCMBB 

está amplamente equipado para realizar QUalquer tipo de exame para

sitolÓgico. Dispõe de técnicos de alto nível, conhecedores há vá
rios anos das técnicas usadas em pesquisa par3sitológica. Dispúnha-

mos, portanto, de pessoal especializado para realizar os exames que 

BIBLIOTECA 
~~CULDADE DE SAOíF p··~~~ '~"~" 
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TXBELA I - Arwstra da população do 2º Subdistri to de :Botucatu, se

gundo o sexo e a cor. :BO~UC'TU, 1971. 

i POPULAÇA O I s E X o c o R 

Nº % 
:BRANCA 349 Y3,00 

J\'Li SC'":JLINO NÃO nR '··c · L."lJ.'~ .L~ 59 6,59 
SU:BTOT .. ~L 408 45,59 

:BRAFCA 413 46,14 
F:si;ININO NÃO :BRiNCA 74 8,27 

SU3~0"AL 487 54,41 

BR.:i;c.·~ 762 85,14 
T o fT\ '· .;..l, L NJW BR ~Nc_·1 133 14,86 

TOT/:.L GER~l.L 895 100,00 
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TABELA II - Composição da amostra da população do 2º Subdistrito de 
Botucatu, segundo o sexo e a idade. BOTUCATU, 1971. 

-
GRUPOS MASCULINO FEEr"'IFO T O T A L 

ETÁRIOS 
Nº % Nº % Nº I % 

- 1 9 2,21 8 1,64 17 1,90 

1 - 4 36 8,82 35 7,19 71 7,93 --...... 

5 - 9 48 11,76 64 13,14 112 12,51 
--- ... ~· 

10 - 14 65 15,93 fi8 13,96 133 14,86 
--- . 

15 - 19 45 11,03 46 9,45 91 10,17 
-· 

20 - 29 

I 

52 12,75 60 12,32 112 12,51 

30 - 49 93 22,79 135 27,72 228 25,48 
--

50 e + I 60 14,71 71 14,58 131 14,64 
-

s o m a 408 100,00 487 1100, 00 
f 

895 100,00 
l 
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de sejáv:::tmos. 

Lamentavelmente, em virtude do acúmulo de trabalhono 

laboratório e da neceosidade rotineir3 do mesmo, não pudemos contar 

diariamente com o auxílio de todos os técnicos. Por esse motivo, f.Q. 

mos levados a empreg:;.r um número 1imi tad0 de métodos em nossa pes -

quisa. 

Os métodos empregados foram os seguintes: FAUST et 

alii (1938); HOFFl':AN et alii (1934); e o processo da tamização,como 

descri to por .AII~ATO I'TE':'O et alii ( 1961). 

A descrição desses métodos e suas t8cnicas, julgamos 

não haver necessidado de serem aqui transcritos, uma vez que muitos 

sutorc;s os apresentam com det.s:lhP.s em diversos compêndios. 

O método de FAUST foi escolhido porque fornece resul 

tados excel"mtos tanto para ovos elo hr:ümintos como r'ara cistos de 

protozoários. Além disso, como observou muito bem CARVALHO (1970) , 

c sso método G mui to aplicado em levantamentos d·.~sta natureza, o que 

permite a comparação entre os resultados de vários trabalhos que em 

pregaram tal método. 

O método de I-IOFFILAN foi por nós Gtllpregado para veri

ficar se havia na populac~ão om estudo, algum caso de esquistossomo

s .• Embora esta não seja endomi'l da região, h1 moradores do 2º Sub

distrito provenient,:;s de ár·J:'l s onde: s par·: si tos·;.; on questão é preva 

l Gnto. Per outro lado, o método de HOFFI"AN t:J.mbóm foi om~;rego.do pa

r-, de; c,;rtn form'l, complGtnr o método de FAUST com rel~~ção :1 asca

ridÍJse. Como se sab0, os ovos inf8rt::::is de A. lunbricr:id'-'s s5'o pe

s~:dcs .a port:l.nto, podem não flutu:}r no sulfstto de zincc utiliz~oo no 

mútodo de FAUST. Houve c~1sos on que somente for~m encontradc.s ovos 

i nf jrt,:Ji s o c mét·:.;do de HOFF1'.~:~.N os rovol ou pcr:fei t"men tr:::. 

Quant:' :1 procc;uso do tri:rTLiz·;.çâ'o, quoronos f:J.ZQr algu 

n::s consider::-H;Õ,3s a rospei t~. do s0u OiT"J:'r,;go ncost.:; trab:.1lho. 

D\3 ·:;.c~rdo con MAG./':.LH~ES (1957), no dic-,gn,~sticc do to 

nír se, .., t:".;ÜZO.Ç~O r:h_,Strou-se suporicr l.O n8todo d.<~ F,\LJST tll~'l.S nso 

c _s oétod ~s dir'-t~~, do HOFFL:Al'J c d:1 fi to g·)r1nd.a. Por r.:utro 1'-:dc,Jfi.E_ 

JJl'l '1ind:=t .Ssse oosrl:J aut;:r que os métodos de FAUST, dirr2to e de 

HOFfl!AN apresent~m maior complexidAde de execução e dificuldade de 

visualização dos ovos de Taenia sp entre os detritos, razões pelas 

quais não sã o rec emendados no diagnóstico dessa para si tose. 

Embora concordes com as Últimas afirmaçõos do autor, 

por outro lado sempre tivemos a tamização como o método de exame de 

fezes mais usado e mais eficaz no diagnóstico de teníase, baseados, 

aliás, no que afirmam MAGALHÃES e DUARTE (1956): "o proc2sso mais 
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indicado para o diagnóstico de teníase é o da tamização das fe-

z e S11
• Assim, a afirmativa feita por MAGAL~f.ÃES ( 1957) de que os méto 

do-S de HOFFE:,rr e a t3mização não diferem entre si, isto é, detectam 

igualmente os casos positivos rars. Taenia sp, c3usou-nos certa sur-

Para sanarmos esta dúvida, resolvemos em~regar a ta

mização também com o objetivo de compar1r posteriormente r=ute meto

do com o de HOFFMAI~. Aproveitamos a oportunidade, já que esta se 

nos oferecia, para fazermos compsração tsmbém com o método da ~!.,lJST. 

Assim, comparsndo os tres métodos, poderíamos spoiar ou infirm.sr as 

ponderações de 1.1AGALEAE0 (1957). 

Os resultados das comparações serão apresentados e 

discutidos quando tra t3.rmos da prev:'tlência de tonÍJ se. 

A finalidade do diagnóstico de; tcmíaso é tamb8m, co

mo Eos re;ferimos anteriormonte, vc3rific",r "l. preva.l3ncia. dessa para

si tose para tonta r fazer uma r ela çã o entro suo_ pre uonçs na popula -

ção do 2º Subdistrito e ns possíveis implicações que lova.rnm n sua 
. t 1 - T . . 1' - t- 1· d ' " . -l.flS a açao. "tlS 1.mp lC')ÇOeb OS -'.10 lg:; 3.S ClS COnQJ..ÇOOS em que 

inS}Jec ionad'l s as c'J.rne s dü bovinos ·.J suínos :::: h:1 tidos no 1;1.-~ ta douro M1 

nicip?l G a mntsnça Cl~ndestina duss~s esrécies. 

Dcdx~uo.os do ompreg~:.r o r.J.tJtodo volumótrico de STOLL e 

HAUSEEER pnr1. ·;, dotcrmj_nrtçflo do int,_·nsid'J.de du infcst<Jçflo por 'J_nci

lostomídoos porçuo 'lc·c,rrct"",ri:::. TLlmento d:, trr~b!J.lho. Como dissemos 

s.rt::riormcnte, em muitc,s ocssiõc;s nso pudemos cont:-::.r co[Yl_ o auxílio 
de.:: todo o pcsso~il do ls.bor::.tório do P:-r<;,sitologie,. 

Peln cn.osma r'l_zffo de resso'Jl o tomr·o, n::1o nos utiliza 

mcs do m~átodo d,:? BAERYAI'Ti pqrq '" pesquis'l de l~lrv:s de Strongyloi

dcs st._:rcornlis. Tn1~1bGr.1 n-l:o ec:l:;r:.::g'loos :J. técnics do "Anal swab 11 ra-
razô:o 

c1.Jr..:s,nt';.dJ. ]~Or CARVAL!~O (1970) que diz:" ••• s'lo porf.:;its~~E::::-lto conhe 

cidns ~ s dificuld<=lde s cmcr·;ntr:tds s p2.r"l. s suo_ '1plic:=:ç8' o num<:. popula

ÇO') ndults, num inquérito como Gsto". 

Durnnt~ todo o nosso tr':l.b~lho, fomos boQ recebidos 

inte:resse 

vid,.,_d:J ror p:-::rto dn s pcss:; 0 ,s Cl')r'1dor"'.s ns. f?,ixe "poriféric2", o q.ue 

BJ deu tnlvoz por s:Jr:Jm m9is cod~stas ou porque lh0s f<Jlt~sse opor

tunid'l..de dí=J rer:1.lizaror~1 ex::>n·~ s d;JSSD n'l tur . .:;zn c::1 ~u tros órg5 os di s

tnntc s de su'ts cq so. s. 

SentiDos t'l.nbén q_ue c lev:::mt~,r:;.on te o st:~t V'1 sendo vi Vl 

oont;:; divulg'ldo polss don0.s de C""-Scl, princiynlncmt.J n'l. fc-,ix:J. "reri
fÓric'1". Muit:-1s v·3zGs 'lS pesso'ts que fr~.I'~cs cntrovist:--,r j~ S".bian o 
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motivo de nossa visita. Estes fatos nos alegraram muito e inclusi
ve nos levaram a uma certa desinibição durante as entrevistas. 

Convencionamos voltar até quatro dias consecutivos 
às casas em que não conse~1~amos o material. Fomos impelidos a a
gir dessa maneira a fim de evitar solução de continuidade na roti
na de nosso trabalhei Consideramos "recusa" quando na 4ª passagem 
pelo domicÍlio, o material solicitado não nos era fornecido. Tive 
mos 114 "recusas", isto é, 11,20%. 

Um dos motivos mais marcantes de "recur:.1a" foi o aca 
nhamento em fornecer fezes para exame. Este fato ocorreu mais com 
relação a pessoas idosas. 

Realizados os exames no laborat6rio de Parasitolo
gia do. Faculdade de Ciências M~dicas e Biol6gicas de Batuca tu ano
távamos os resultados pertinentes a cada pessoa em papeletas im
press.:ts. Estas oram entregues aos examin2.dos no die. seguinte 8.0 do 
exame e recomendávamos às pessoas que procurassem o Centro de Saú
de 9-e Botuca tu pnra receberem a medicação necessária, gra tu i tamen
to. Julgsmos ter sido este um dos motivos que contribuiu paro ':3. di 
vulgnção do levantamento no 2º Subdistrito. 

Quando planejávnmos nosso leVD.ntamonto, convers_1mos 
com os médicos do Centro de Saúde, expondo-lhes os motivos de nos
S'J. tsrofa. Fomos 2tendidos de maneira muito gentil por aqueles pr.2, 
fissionais que prestnram toda a nssist~ncia as pessoas envolvidas 
em nosso trabalho. Os medicamentos, como dissemos, fors~ forneci

dos por aquele órgão pÚblico. 
Adotamos esse sistema procurando fornecer à populs

ção da área levantqda uma pequena retribuição pois ela foi bastan
te solicitada durante nossas entrevistas. Entendemos que quando se 
chega ao âmbito de um lar, muitas vezes pe~amos o sessego da f~ 
mÍlia para tomar informações a respeito de seus membros. Inúmeras 
vêzes essas famílias são abordadas por diversos entrevistadoresm 
bre os mais variados assuntos. Dessa forma, a população vai se to_! 
nando saturada de entrevistas e acaba naturalmente por rejeitar os 
próximos inquéritos. Por essa razão, sempre que possível é impor-
tante dar algo em troca à população que se trabalha. 

Foi o que tentamos fazer neste levantamento,incluin 
do o Centro de Saúde Integr.1.do de Botuca tu na din~micn do nosso t:ro. 
balho e julgamos ter conseguido muito 8xito neste particular. 
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III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos exames coprológicos levados a 
efeito na zona urbana do 2º Subdistri to de :Botucatu, revelam.~· a 
presença de 13 esp~cies de enteroparasitas, conforme mostra a Tab~ 

la III. 
Dos trabalhos que consultamos, julgamos interessan

te fazer comparação com os de GALVÃO (1953) e COUTIY1HO (i959),pois 
ambos realizaram levantamentos semelr.o.ntes em zona urbana nos muni 
cípios de Araraquar0 e Itatipa, respectivamente. 

A Tabela IV permite comp9.rar os reoul tados deste t:ra 
balho com os dois citados. A comparação foi feito. com base no tes
te x2 (qui-quadrado), o nível de significância adot~do foi 1~ sen
do 6, 635 o valor do x2 crítico a esse nív,_·l e par! 1 grau de libe_!: 
dade. 

Comparando nossos resultqdos com os obtidos por GAL 
VÃO (1953), são ostatisticamonte signific2ntes as diferenças pQra 
~ histolytica 10,6% (x2 ~ 99,10), ~ coli 26,20% (x2 = 191,85) , 

I~·bfttschlii 6,1% (X
2 = 46,44), ~ ~ 25,50% (X

2 = 252,46), Ancy 
lostomidae 6,40% (X2 = 14,73), A. lumbricoidus 3,40% (X2 = 10,24), 
T. trichiurus 10,80% (X2 = 129,35), E. vermicularis 2,00% (X

2 = 
- 2 -= 12,56) e H.~ 3,40%- (X = 17,47). Os resultados percentuais@ 
ra A. lumbricoides, T. trichiurus e E. v-ermicularis são maiores no 
2º Subdistrito de Botucatu, como se pode observar na Tabela IV. 

Por outro lado, não são significantes estatística
mente as diferençaD encontradas para G. lamblia 1,501 (X2 = 1,46), 
~ stercoralis 0,9% (X2 = 1,09) e Tae~a sp 1,3% (x2 = 5,19). 

A diferença de 17,10% verificada para o parasitismo 
global nas duas localidades, é estatisticamente significante (X

2 = 
= 76,43). A .prevalência das enteroparasitoses é maior em Araraqua-
ra. 

Em relação ao trabalho de COU~IJTHO (1959), verifica 
mos que são estatisticamente significantes as diferenças encontra
das para E. histolytica 23,6% (x2 = 127,10), E. coli 22,00%- (x2 = 

= 143,26), G. lamblia 8,70% (x2 = 29,39),I•·bütschlii,8,67 (x2 = 
- -· 2 

= 71,46), ~ ~ 35,20% (X2 = 395,96), Ancylostomidae 5,101 (X = 
= 9,83), A. lumbricoides 7,20% (x2 = 24,39) e E. vermicularis 2,30% 

2 - -
(X = 18,38). 

Não são significantes estatisticamente as diferen

ças encontradas para ~ trichiurus 1,9% (X2 = 1,69), s. storcora

lis 0,4% (X2 = 0,21), ~ ~ 0,30% (X2 = 0,20), Taenia sp 0,6% 
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TA:GELA III- Frequênci'1 de p<J.rasit,'J.D intestin3is um y:euso•Js exami...;. 

nsdss do 2º Subdistrito de :Botuc:.o.tu. :Bc~rTTCA'.;'U, 1971. 

895 PESSOAS :X.4l.UF '.DAS 

POSITIVAS 

-----------------------------------~--------------4-----------------------

Hc1mintos: 

Ancy1ostomidae 

Trichocer;hn.1us trichiurus 

Ascaris 1umbricoidcs 

Strongy1oidcs storcoralis 

Entcrobius vc;rrnicu1o.ris 

Eyrueno1epis ll8.ll'l 

Tn.enia sp 

Schistosoma mansoni 

Protozoários: 

Entamoebs. co1i 

Gic:rdi:J. 1amb1iL1 

Endo1ims.x nann 

Iodamoebn bHtsc:h1ii 

Entnmocbn histo1yticn 

~OTAL DE PESSOAS POSI~IVAS 

157 

122 

93 

54 

33 

16 

11 

2 

139 

126 

21 

9 

2 

480 

17,54 

13,63 

10,39 

6,03 

3' 69 

1,79 

1,22 

0,2?. 

15,53 

14,06 

2,35 

1,01 

0,22 

53,76 



LO CALI DADE PESSOAS 
EXAMINADAS E. h. E. c . 

NQ J?O S . % N2 % NQ % 

BOTUCATU 
(2! Subdi,ê 89 5 480 53 ,7 2 0 ,2 139 15 , 5 
trit o) 

I T"lTIBA 2411 1798 81 , 3 526 23 ~~ - 829 37 , 5 

.ARARA-
1488 70 , 8 

QUli.RA 
2119 228 10 , 8 883 41 ,7 

T.AB ELA IV _ ent eropa r a sitoses em z ona urban l o 2Q Subdi s tri to 
~ Compa r açã o en t r e a s _reva1encias de 

G. 1 . 

N2 % 

12 6 14 ,o 

I 

502 22,7 

264 12 , 5 

( COUT I NHO, 1959) e de ~~ra raquara ,l9 4 6 ( GALVÃ0,195 3 ). 
de Bot uca tu, 1971; de I tatiba, 1954 

ESFtCIE 
I.b. E. n . Ancy1 . 1\. .1. T.t. S.s. E.v. 

N-?- % N2 % NQ % N2 % N2 % NQ % N ~ ; v C 2 

9 1,0 21 2 ,3 157 17 , 5 93 10 , 3 1 22 1 3 , 6 54 6 ,0 33 3 , 6 16 

213 ' 9 , 6 829 37 , 5 500 22..-6 386 17 , 5 342 1 5 , 5 1 24 5 , 6 29 1 , 3 45 

150 7 , 1 589 27,8 50 6 23,9 47 6 , 9 60 2 , 8 108 5 ,1 34 1 , 6 108 

H.n. 

v; 

1 , 

2, 

5 ' 



1i t oses em zona urba na io 22 Subdistrito 

1959) e de ~raraquara ,L9 46 ( GALVÃ0,1953 ). 

T.t. s. s . E . v. 

Ni % N2 % Ni % N2 

1 22 1 3 , 6 54 6,0 33 3 , 6 16 

342 1 5 , 5 1 24 5 , 6 29 1 , 3 45 

60 2 , 8 108 5 ,1 34 1,6 108 

H. n . Taenia sp s.m. 

% N2 % Nl % 

1 , 7 11 1 ,2 2 0 , 2 

2,0 1 4 0 , 6 2 0,01 

5 ,1 54 2,5 - -
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(X2 = 2,83) e~ mansoni 0,19~ (x2 = 0,88). 

A diferença de 27,601 encontrado para o parasitismo 

glob~..,.l é est·-:tti:::;ticamente significante (X2 = 249,84). A pr~valen
ci~ mnior é verificada em Itqtiba. 

Das 895 pessoas cujo material examinamos,480(53,76%) 

estão infestadas por uma ou mais espécies de para si tB s intestinais. 

A percent~~gem de positivos encontrada em nosso le

vantamento mostra-se bastante baixa em relação aos resulto.dos rela 

tados por G\LVÃO (1953) e COFTir::Ho (1959), 70,8% e 81,3% respecti

vamente. 

O gráfico III mostra o parasitismo global verifica

do nos 3 trabalhos comparados. 

Com relação à intensidade parasitária, a tabela V 

apresenta os resultados dos 895 exames CO)rológicos obtidos em re

lação a sexo e cor. Not:J.-se c;ue 288 pessoe.s (32,25%·) encontram -se 

infestadas por uma só esp6cie de parasita; com dois parasitas, a 

percentagem de infestados é quase 3 vezes mais baixa (13,4~%h com 

trôs o mais par:lsit'3.s 8.S percentagens são aind.q mais baix'J.s. Os 

gr1ficos IV e V dão melhor idéia deste particular. 

Ainda na tabela V podemos apreciar que om relaçffo à 

cor, hrf 50,57% de parasitismo psra os br;.ncos e 70,69 para os nfl'o 

br"ncos. A difer.:mçn. do 20,12%· entre r.: s duas perccnt::1guns é est.'1ti.s 

tic'1:n~.mto significnnt8 (X2 = 18,25). E;:.:;t,::s result<1dos discordsmdre 

do COUTEmc (1959) que nào encontrou difcronç8. signific.-,nto entre 

o p:c-,rasi tismo om br'J.ncos e nB:'o brancos. Entrot·.:::.nto, diz GALV.~O 

( 1953): " ••• no. ci.~·.de, os bro.ncos q:rresentam parasitismo de llg, 57' 

e os dG cor 81,1)0. Esta difcrenç:1 é si&;nific:tnto est·J.tistic=::.monte~ 

o CJUG corrobor:J. os rosul t·1dos por nós encontr":.dos. 

Provnvelmente, 0s condições econômicas e higiônicas 
. , . -m:::1.s prec'lrl.s.s om quo vivam :c~s pessons n~1o brnncss, f'1lom (;m f·l.vor 

de; um par,lsitismo m~:.is intenso nesse grupo. D.'l pobreza decorre n 

.n.us_jnci8. do 

b . t D ' lC:D c. :11. 

oduc~ç5o snnit~ria c n falt9 d0 snnunmento do moio am

o olev::1dc porcentmü do pnr.:::1si tismo. 

A tabela VI evidencia a prevalência dé'S l'arasi toses 

em rr31ação à idade. Nota-se que o grupo etário 15 a 19 ':lnos é o 

mais atingido, com 64,84?( de parasitismo. Os dois grupos im(:;di9.ta

mont·J inferiores também aprosentam prevalência acima de 60%. Veri

fica-se aumento gradativo de prevalência a partir do grupo e1aíüo 1 

a 4 anos até o grupo 15 a 19 anos. Além dessas faixas Gt8:rias, no

ta-se queda da preval&ncia de on tcrorara si tosas. Verifica-se tam

b6m que 11,76% dos indivíduos menores de 1 ano encontram~ infesta 
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GRÁFICO III - Frequência de enteroparasitas em pess oas examinadas 
das zonas urbanas do 2º Subdistrito de Botucatu,l971; 
de Itatiba, 1954( COUT I NH O, l959) e de Araraquara ,l946 

( GALVÃO , 1953 ). 

22 Subd i s trito 

10-'~ Itatiba 
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tribuição por sexo e cor. BOTUCATU, 1971 
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TABELA V - Número de espécies de enteropa rasitaa ·.· por pe s soa·eX'arnin .ada do 2º Subdis trito d e Botuca tu 
em relação a o sexo e à cor. BOTUCATU, 1971. 

NQ de e s Pes- Brancos Nã o Branc os Tota l , -pe cies - soa s 
d e :pars. Exa- ~a sc. F em. Tota l ~;Ia s c . Fem . Tota l !v1J .. S C. F em. Total sita s - mi na 
por }:')88- d -:;,s. 

INQ 
\ 

soa ~Q % N~ % Nº % NQ % % NQ % NQ · % NQ % Nº % 

com 1 tl-27 ] 6,44 116 28,08 243 31,83 19 32,20 26 35 715 45 33,84 146 35 ,77 142 29 ,10 288 32..25 

dom 2 41 11,77 55 13 '31 96 12, 58 ll 18 '65 13 17,56 24 18,05 52 12,73 68 13,94 120 1_344 

com 3 14 4,02 17 4,11 31 4,07 6 10,17 6 8,13 12 9,03 20 4 990 23 4 ' 72 43 ~2 

com 4 5 1 'L~4 7 1 '69 12 1 ' 57 6 10,17 1 1,35 7 5,26 11 2,70 8 1 '64 19 2,13 

com 5 1 0,29 3 0,73 4 0 , 52 4 6,78 I 1,35 5 3,76 5 1,23 4 O,G2 9 101 

com 6 - - - - - - - - 1 1,35 1 0,75 - - 1 0,21 l O;Ll 

Pos itivo ~88 53 ,961198 .'~ 7 '92 386 50.57 4 6 77,97 48 6L~ , 89 9Ll. 70' 69 234 57,33 2 "~ 6 50, 43 t~80 53;76 

Neg:=ü ivo tL 61 46,04 215 52,08 376 40 !.3 _. ' r 13 22,03 26 35 ,11 39 29,31 174 L~ 2, 67 24-1 Ll,9 '57 ~a5 46~4 

TOTAL 31;.9 l OQOO !~13 10000 762 10000 59 100p0 74 100PO 133 100ÇJO 408 10000 487 lOOpO 895 JSX)pO 



TABEL;1. VI - Pro Tilência de t ita · d d 2Q c..b en eroparas sem pessoas exa m1ns. 8 S o uu distrito de Botuca tu. 
Distribuiç ~o por idade. BO~UCATU, 1971. 

Pe s s o:1 s E . E. E. I. r< Ancylost.2_ s. T. A. E. H. Ta en I d :1de I.T o 

Examin::..dt::. s h L ;tol . c ol i U O:U18. bUt l ambli8. mida e s t e r c . t ri ch . lumbr. verm. na na sp em 
An os Nº Pos . % N2 % Nº % N2 :rf,. 

I' r~ ~ % NQ % 
NQ % Nº C"; r º % Nº % Nº % :ti:º % Nº I 

........_ -
·MGnos ;... - - - - - 1 5, 88 - - - - -
de 13. 17 2 11,7 6 - - - - - - - - 1 5 ,88 I 

1 o. '~ 71 39 5!,. , 91 - - 5 7 ,O<- 1 1 ,.a - - 2<';. 33 , 79 2 2,82 l 1 ,41 5 7, 04 11 15,49 2 2,82 1 1~41 -
5 8, 9 11 2 70 62 ,51 1 0 , 59 l !~ 12 ' 50 1 0 ,89 - - 28 25 ,00 19 16,97 4 3 -;57 28 25 , 00 16 14, 29 9 8 ,04 5 4, 47 1 

--
10 :tl~~ 1 33 G5 63 , 92 - - 18 1 3 '54 1 0,75 3 2,26 21 1 5 '79 33 24,82 8 6, 02 37 27 , 82 26 19 ' 55 18 13,54 5 3, 76 2 

15 '1, 19 91 59 6,~ ,8 1;. - - 13 1 1;. '28 1 1,10 1 1,10 18 19 ,78 41 45, 06 4 4,40 12 13 , 19 4 4,40 1 1,10 - - 1 

20a 29 112 66 5'' 9 ' D , L~ - - 1 9 1 6 ,98 7 6 ,25 1 0, 89 1 /r- 12,50 25 22, 33 9 8 , 04 15 13 , 40 13 11 , 61 - - 4 3~57 --

30 3. 49 228 102 ' ' 7Ü 
iri+ ' ' 1 o' t,. t,. 41 18 ,00 6 2' 63 1 0, 44 16 7,02 22 9, 66 19 8 ,3 4 13 5, 71 15 6, 59 2 0,88 1 0, 44 4 

50 G + 131 57 '• 3 I 9 '~ ' <r - - 29 22,13 4 3,05 3 2,29 !r 3, 05 15 11,45 9 6, 87 12 9 ,1 6 7 5,3 4 1 0,76 - - 3 c 

TOTA-L 895 ,~Go 53 ' 7 6 2 0,22 1 39 1 5 ,53 21 2,35 9 1, 01 12 6 1 -:. ,07 157 17,54 54 6, 03 122 13 , 63 93 10 , 39 33 3,69 16 1, 79 l i 



as examina das do 2Q fubdistri to de Botuca.tu. 

1. 

' 
T. A. E. H. Ta eni a 

tri ch . 1umbr. verm. na na s p 

% Nº % Nº % :r;·Q % Nº % 

- 1 5, 88 - - - - - -

7, 04 11 15,49 2 2,82 1 1s41 - -

25, 00 16 14,29 9 3 ,04 5 4,47 1 0,89 

27 , 82 26 19' 55 18 13,54 5 3, 76 2 1,50 

13,19 4 4,4P 1 1,10 - - 1 1,10 

13, 40 13 11, 61 - - 4 3,57 - -
5, 71 15 6, 59 2 0,88 1 0,44 4 1,76 

9,1 6 7 5,34 1 0,76 - - 3 2,29 

13,63 93 10 ,39 33 3,69 16 1, 79 li 1,22 

s. 
ma nsoni 

Nº % 

- --

- -
- -

1 0 ,75 

- -
- -
1 0 ,44 

- -
2 0,22 
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dos, o que demonstra o parasitismo já nessas tenras idades. • 

Deve ser ressaltada a alta prevalência de ancilosto

mose ( 45, 061{) no grupo ·etário 15 a 19 anos, contrastante com as 

percentagens referentc~s aos demais r·arasitas assinalados nesse e 

nos outros grupos etários. 

Cumpre assinalar também a presença de 2 casos do es

quistossomose mans6nica, revelados rela ;resença de ovos de helmin

to causador da doença. Tr~ta-se de duas pessoas do sexo feminino , 

mãe e filha, naturais do Estado de AlagoJs. Ante~ de se instalarem 

em Batuca tu, residiram no ~stado do I'::craná em local considerado zo

na endêmica da hclmintíase citada. Ap6s a constataç5o da doença , 

Gncaminhamos as duas pessoas rara o Hospi~l das Clínicas da Facul

dsde de Ciências l\1édic<~ s c :Siol6gica s d•J :Sotuc? tu, onde foram a ten

didas por cspc..:cialist::.s quG notificclr~lm o~ c2sos o tomaram as pro

vidências necess::lrias p"i.ra seu tro.tnmc.mto. 

Nas tabelas VII e VIII apresentamos a pr<~valência 

das entoro·;o.rasitoses om rcüaç!lo '~ idc::d;J a :1os soxos masculino e 

feminino, respectivamente. Fazendo abstração do grupo etário menor 

de 1 ano por apros ntqr apenas 17 indivíduos ox<J.minados, os grupos 

e;tários 1 a 4 'J.nos e 15 e. 19 n..nos s5o os que apre scn tam, em rela 

ç5o ao sexo, dif·.:;ronças pcrccntuG.is m3.is acontuado.s entre as preva-

18ncias d<O,s cntcro}Drs.sitoses. Pnra o grupo 1 a 4 anos, a diforen-

Ç:J. é 15,62%. 

camonte (X2 = 
Contudo, 

1,75). 

;st'l diferença 
~ , 

nan o significante ostatisti-

· Ps.ra o grupo :t1rio 15 'l 19 :tnos, "· diferença entro 

os sexos ~ de 29,99%. Esta 6 significante ust~tisticamonte (X2 = 

= 8' 98). 

A diferença global de preVQlÔncia entre os 

( 6,90%) t·-cmbém nõ:o se mostr:. cst~tisticn.mcnte significante 

= 4,18). 

sexos 

(X2 = 

N5o constatn.rnos em nontum dxamc a presença de cis

tos do flagelc,do Chilom".stix m~;snj_li nem dif oocistos de Isospora sp. 

Esses protozoários tem se mostrsdo pouco frequentes nos trabalhos 

que tivemos oportunidade de consultsr. 

Através da t.::tbel3. IX procuramos relacionar a preva

lência das para si toses intestinais com o tipo de habitação. Encon

tramos no 2Q 3ubdistrito apenas dois tipos de habitação: alvenaria 

e madeira. Das 804 pessoas que moram em casas de alvenaria, 416 
(51,74%) acham-se infestadas por um ou mais parasitas. Das 91 pes

soas que habitam casas de madeira, 64 (70,33%) também encontram-se 

infestadas. A diferença de 18,59% entre os parasitados que habitam 
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I dade Pe s soas E. 

em Examinadas hist o1 . 

· Anos NQ Po s . % NQ % 
:Menos 9 2 22 ,22 - -ele 1 :3- . 
1 a 4 3'5 1 7 47 ,2 3 - -

5 a 9 48 30 62, 49 1 2 , 08 

10 a 14 65 44 67' 67 - -

15 a 19 45 36 79 ,99 - -
20 a 29 52 33 63 ,4 6 - -

30 a 49 93 LU -+ 6 , 23 - -

50 e + 60 29 '-:-8 '34 - -
TOT.-lL L~08 23/r- 57 ,33 1 0 ,2 5 

E. E; 
co1i na na 

NO 
~ - % 

! 
r o i - ~ I 

- - - -

3 . 8 ' 33 1 2, 78 

2 4 ,17 - -

7 10 ,77 1 1, 5tr 

'7 1 5 , 55 I - -
6 11, 54 3 5 9 77 

5 s ' 60 2 2, 1 5 

15 25 ,01 - -
/,8 11, 76 7 1 ,7 2 

TABELA VII - Prevalência de 
Distribu i ção 

I. G. 
büt. l amblia 

NQ 1o NQ % 
- - 1 11,11 

- - 12 33 ,34 

- - 1 5 31,25 

2 3,08 14 21, 53 

- - 11 2 '-~ , 44-

1 1, 92 9 17 ' 31 

- - 11 11 ,83 

3 5 ,00 2 3 ,33 

6 1 , L~ 7 75 18, 38 

ent e ro parasit ~s em pess oas examinada s do 2Q Subdistrito de Botuca tu. 
s egundo a i dade e s exo masculino. BOTUCATU, 1 971. 

IAncy1 os t_Q. s . T. A. E . H. Taeni a 
mi da. e st e rc. t r i ch . l um.b1. ve rm . na na s p 

h'~ Q 1o H Q 1o NQ 1o N2 . ..f Nº ,..f N~ % N Q % ;o i O 

- - - - - - 1 11,11 - - - - - -
- - - - 1 2 ,78 3 0 , 33 - - 1 2 ,78 - -
7 14 , 58 1 2,08 11 22 ,91 7 1.,. ,58 L4 

r 8 ,3 3 2 ~ ,1 7 1 2,08 

21 32 ' 30 6 9 ,23 20 30 '7 6 1!;. 21, 53 7 10 ,77 3 L~ ' 61 1 1, 54 

30 66,66 3 6 , 66 7 15 ,5 5 3 6 , 66 1 2 , 22 - - 1 2 ,22 

D-6 30 '77 5 9, 62 9 17 ,31 6 11, 54 - - 1 1, 92 - -
9 9 '68 1 4 15 ,0 5 ' !r- ' 30 4 lr ' 30 1 1, 08 - . . - - -'-r 

7 11 ,67 5 8, 34 ·~ 6, 67 2 3,33 - - - - - -
90 22, 0 5 3 '~ 8,33 56 13,72 40 9 ,80 1 3 3 ,19 7 1, 72 3 o f 7 L~ 



ent e roparasit ~s em pessoas examina da s do 2Q Subd i strito de Eotuca tu . 

s egundo a i dade e s exo masculino. BOTUCATU , 1 971. 

IAncy1 os tQ s. T. A. E . H. Taeni a 
mi d- e st e rc . tri c 1 . 1ULJ.b1. verm . na na sp 

tr>:r o 1a HQ --1 Nº 1a N2 -f Nº --1 N~ ta NQ % ' - 10 /0 ; o 

- - - - - - 1 11,11 - - - - - -
- - - - 1 2 ,78 3 e ,33 - - 1 2 ,78 - -

7 1 4 , 58 1 2,08 11 22, 91 7 1~ ,58 .~ 8,33 2 tr- ,1 7 1 2,08 Lr 

21 32, 30 6 9 , 23 20 30 '7 6 1 4 21 , 53 7 10,77 3 ·~ ' 61 1 1 , 54 

30 66 ,66 3 6 ,6 6 7 15 ,5 5 3 6 , 66 1 2 , 22 - - 1 2 ,22 

b-6 30 '77 5 9, 62 9 17,31 6 11,54 - - 1 1,92 - -
9 9 ,68 1 .;. 15 , 0 5 ' <r ' 30 4 4 ,30 1 1,08 - . . - - -'-r 

7 11,67 5 8, 34 ' r 6, 67 2 3,33 - - - - - -
t9o 22, 05 3t~ 8, 33 56 13 '72 .tO 9 ,80 13 3,19 7 1 , 72 3 o f 7 L~ 

s. 
mans on i 

r~ -f 
{ J 

- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -



TABELA VIII - Prevalência de ent e roparasitas em pessoas examina da s do 22 Su bd i s trito de Botucatu. 
Distribuição segundo a i da de e sexo f eminino. BOTUCATU, 1971. 

Idade Pessoas E. E. E. r. G. lA.ncylosto s . T. A. E. H. Taen 

em Exami nadas hi s t ol . coli nana btlt. o l amblia mi dae st a rc. trich. 1 UI!lbl. verm . ng_na sp 

Anos Nº Po s . % NQ oS /• Nº fo N~ 4... 
/ " 

N2 1o NQ p INº j, NQ i N2 .~ N2 ,.<f 
, :; N2 % NQ % N2 

Menos 8 de l a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 a 4 35 22 62,85 - - 2 5,71 - - - - 12 34,28 2 5,71 1 2,86 t;. 11,43 8 22 ,.8 6 2 5,71 - - -

5 a 9 64 40 62·, 52 - - 12 18,7 6 1 1,5 6 - - 13 20,32 P-2 18,76 3 4' 69 17 26,57 9 l f,. ,07 5 7,82 3 4 ,69 -

10 a 14 68 41 60 ' ~ -l - - 11 1 6 ,18 - - l 1, 47 7 lO, 30 12 17,65 2 2,94 17 25,01 12 17,65 11 1 6 ,18 2 2, 94 1 

15 a 19 46 23 50,00 - - 6 13,04 1 2,17 1 2,17 7 15~22 11 23, 91 1 2,17 5 10,87 1 2,17 - - - - -
I 

20 a 29. 60 33 55 ,01 - - 13 21 '67 4 6 , 67 - - 5 8 , 34 9 15,00 4 6' 67 6 10,00 7 11 ., 67 - - 3 5,00 -
30 a 49 135 59 43,72 1 0 ,74 33 24,45 4 2 ' 9 6 1 0,74 5 3 '71 ' 13 9,63 5 3,71 9 6, 67 11 8,15 1 0,74 1 0,74 4 

50 e + 71 28 39,42 - - 14 19 '71 4 5 , 63 - - 2 2,82 8 11,26 4 5,63 8 11,26 5 7,04 1 1,41 - - 3 

TOTAL tJ57 j2tr6 50,43 1 0,21 91 18, 66 14 2,87 3 o' 62 51 10 ' !;-61 67 1 3 ,74 20 4,10 66 13,53 53 1 0 ,87 20 4,10 9 1,85 8 



em pessoas examinada s do 22 Subdistrito de Botucatu. 
e s exo feminino. BOTUCATU, 1971. 

s. T. A. E. H. Taenia 
;e rc. trich. 1umb1. verm. na na sp 

% N2 ''- N2 .-<f NQ f, NQ % N2 .'1.. 
! ; 'J , J j v 

- - - - _ , - - - - - -
2,86 4 11,43 8 22 ,.8 6 2 5,71 - - - -
4' 69 17 26,57 9 1 tr- ,07 5 7,82 3 4,69 - -
2,94 17 25,01 12 17,65 11 1 6 ,18 2 2,94 1 1,47 

2,17 5 10,87 1 2,17 - - - - - -
6, 67 6 10,00 7 11 ., 67 - - 3 5 ,oo - -

3,71 9 6,67 11 8,15 1 0,74 1 0,74 4 2,9 6 

5,63 8 11,26 5 7,04 1 1,41 - - 3 4,22 

4,10 66 13,53 53 1 0 ,87 20 4,10 9 1,85 8 1, 64 

s. 
mans oni 

NQ r (o 

- ~ 

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
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ffiELA IX- Preva lência de par~ sito se s intestina i s em pessoRs exa mi na 

d."l s do 2 Q Su bdi s tri to de :Sotuc:J. tu , em r e1::t çêr o 2 o tl.po de ha 

bitação . BOTUCATU , 1971. 

ipo de ho. - j ALVENJ:.RI A 
i t~.t ç5. o 

2 G f de POS . NEG . I T 

G S OC!. S cxo. - 416 388 804 

ÍE1 d3 S 51,74 48 ' 26 10y00 

ARA SITAS POSITIVOS 
•. 

Nº fE_ 

~c ~r1 os tomidae 123 15 ,2 5 

. trichiurus 97 12, 03 

. 1umbricoi de s 81 10, 04 

' stc: rc or o. 1 i s 43 5, 33 

. vor micu1uri s 30 3 ,72 - -
' ll ""llf.1 1 6 1~98 

aonia sp 9 1,12 

ô. mnn'soni 2 0 ,2 5 

' co1i 115 14, 26 lo 

, 1:;_mb1in 111 13 ,7 6 i l 

1 
Jl no.n n 19 2 ,3 6 
-
[, bü t sch1ii 6 0 , 74 

lo hi s t o1ytica 2 0 , 25 

IY.L:illEIRA 

. 
'I POS . NEG . T I 

64 27 91 

70, 33 29 , 67 100p 0 

POSITIVOS 
Nº 'Í' 
34 37,37 

25 27 , 48 

12 13 ,19 

11 12 , 09 

3 3,30 

- -

2 2 , 20 

- -

24 2 6, 38 

15 16 ' 4-9 

2 2,2 0 

3 3, 30 

- -

TOTAL 

POS. I'TEG. T 

480 415 895 

53 ' 76 46, 24 10~00 

POSITIVOS 
N2 I 

157 17;·54 

122 13, 63 

93 10, 39 

54 6 , 03 

33 3, 69 

16 1 , 79 

11 1,22 

2 0 , 22 

13 9 15,53 

126 14, 06 

21 2 , 35 

9 1, 01 

2 0 ,22 
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os dois tipos de ca sa 6 significante e s ta tisticament e ( x 2 = 11,36~ 
1!: int eres sante notar ~ uo a -cr e ve lênciq de an cilosto " ~ 

mose ~ ma ior na s c a s as de ma deira . De mod o ge r'11, na s ca sas des s e 

tipo, não encontra mos re speitados os preceitos de higiene devido à 
falta de educação sanit~ria de seus mora dores, por perten cerem es

t e s a cla sses socia is mais pobres• Da í a crediiarm.os qu e t ::. l p reva

lên cia se ja, ao menos em pa rte, devida a es se s f Btore3 . 

Relacionando a prevalência das pa r asitose s encontra 

das com o destino do lixo, v erifica mos pela t a bela X qu e a porcen

t ,J.gem de habita nt es parasitqdos, des ces:J. s ond e o lixo ~ coletado 

pelos caminh ões da Prs f e i tur a, 6 de 44,5 0% . Nas ca sa s ond e o lixo 

é usa do como a dubo pa r a a s pla nta s do íjUintal ou j a rdim ou mGsmo 

at ir.s. do em terr enos próx i mos , a preva l~ ncia é maior (74, 00% ). A di 

fc r c,n ça de 29,501· er:. trc o s dois e s sa s é signific·.;mt e: es t J. ti s tica -

ment e (~2 = 66,97). 

A t a b el a XI nos dá a })r ev:.l Cncia do. s onteropa ra si to 

S :,s ü ffi rGlação '1 0 tip O de JJ. bastecimento d c; agua dos domicÍlios. r a 

/T82 e ;;.; tuda da, en c ontram os dois tip os de a baste c i men to de á gua : r~ 

c1 e ~çúbl ica do Servi ç o ÀU tôn omo de .4gua s e Esgoto de :Sotuca tu ( SAAi!..'"'B) 

e os poços perfura dos no s quintais dos domicÍlios. 

nas ca sa s em que a água d e a bs.. ste c i men to p rovém da 

rede rública , a ~)r eva lência de en t .:=: ropa r a sito s e s é 44, 9 4c;1; nas ca

sa s onde há poços, a preval ência é 75, 537: .• A diferença de 28,59% 

entr e as duas moda lidades d e a ba s tecimento d e água é si gnificant e 

(.) s ta tistica men t e ( x2 = 62' 21). 

Cons id ,: rando os protozoários ma is :::; r eva len t e s E. 

coli e 9:.!_ lamblia, cmcontra mos ma ior núm e ro d e pes so::=ts r.;a r a si t a das 

:n ora doras em casas a b e. st ::? cids s }:J Or ágt:ta de poço, r cspe ctivar.J.Gnt e , 

24, 6 6j, e 16,561 . Nas c -:;. sa s :J. b st ecides y or qgue. da r crle r úb l ica , a 

r r eva l& n ci3. d 8 ssa s protoz oos 2s é 11, 59•;[ . ....: 13, 0 41 · Entr ,; t c::. nto, so

c:t •.:m t c a difGr cn ç'1 d u 13, 07'/r pa r a ~ col i mostr.'J -S0 s i gn ifica nte e_ê. 
0 

t :::- ti s tic~J.mente ( Xc. = 24, 67). A d ifs r cn ç'1 d e 3, 52~ JY:l. ra 9:.!_ l s. mblia , 

nfo é signific1nt e (X2 = 1,96). 

Rel :::.ciona moo t ::.mb8m 'l pr e v n. l-3nci2 d e helmi n to ses oom 

a . pr ·:;scn çn. d e~ r~d c de osgoto ou foos e1. . No 2º Subdi s trito, n r~ 

g i 5' o qu e dcnomin'3.!TI OS "c entra l" é providr;. d_: r cd ~ d e e s goto. F'J. f a i 

x a ·~1u o d c signSJ. mos "pc;rif éricn.", gc r::tlmont c :-: s c·; sas d j_ s p õ em de fos 

s a s pa r~t o d e; st1no dos cxcr c t· -~ . Est::ls fo ss.CJs s5o m.uit9.s v ....: z e s ma l 
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IBELA X- Prevalência de para.sitoses intestinais em pessoas examina

das do 22 Subdistrito de Botucatu, em relação ao destinodo 
lixo. BOTUCATU, 1971. 

estino do REMOVIDO NÃO REMOVIDO TOTAL :ixo . / 

,2 e % de POS. NEG .• T POS. NEG. T POS. NEG. T 

-essoas ex a- 275 343 Sl6 205 72 277 480 415 895 

inadas 44,50 55,50 10~00 74,00 26,00 1oqoo 53,76 46,24 10~0 

IARA SITAS POSITIVOS POSITIVOS POSITlVOS 
~ N2 % N2 % N2 % 
p.cy1ostomidae 62 10,04 95 34,30 157 17,54 

• trichiurus 61 9,88 61 22,02 122 13,63 

• 1umbricoidee 48 7, 78 45 16,25 93 10,39 

• stercora1is 32 5,18 22 7,94 54 6,03 

• vermiculariE 15 2,43 18 6,50 33 3,69 

~. nana 10 1,62 6 2,17 16 1,79 

fienia sp 8 1t30 3 1,08 11 1,22 

, mansoni - - 2 0,72 2 0,22 

;. coli 65 lO, 53 . 74 26,71 139 15,53 

~ 1amblia 82 13,28 44 15,88 126 14,06 

na na 21 3,40 - - 21 2,35 

~ bfttsch1ii .2 0,32 7 2,53 9 1 01 
' 

~ histo1ytica 1 0,16 1 0,36 2 o 22 
' 
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ABELA XI -Prevalência de parasitoses intestinais em pessoas examina

das do ~º Subdj_strito de Botucatu, em relação a o tipo de 
a bastecimento de água. BOTUCATU, 1971. 

Tipo· de a baste- REDE POÇO TOTAL cimento de água 

Nº e 'f de POS. NEG. T POS. NEG. T POS. NEG. T 

Pe ssoé1. s ex à- 280 343 623 200 72 272 480 415 895 
minada s 44,94 55,06 10~00 73,53 26,47 100,00 53,76 46,24 lOGpO 

POSITIVOS POSITIVOS PO SITIVOS 
PARA SITAS 

N2 % Nº % N~ % 

Anc ylo s tomidae 58 9,34 99 36,43 157 17,54 

T. trichiurus 70 11,27 52 19,14 ,122 13,63 

A. l urD.bric o ides 40 6,44 53 19,50 93 10,39 

S. stcrcoralis 29 14,67 23 9,20 54 6, 03 

E. vor micularis 24 3,86 9 3,31 33 3,69 

H. na na lO 1,61 6 2,21 16 1,79 
~-·-·-·· 

Ta eni a 9 1,45 2 0,74 ll 1,22 

s. man s oni - - 2 o, 74 2 0,22 

E. col i 72 11,59 67 24,66 139 15,53 

G. l amblia 81 13,04 45 16,56 126 .14,06 

E. na na 21 3,38 - - 21 2,35 

r. bütschlii 3 0,48 6 2,21 9 1,01 

E. histolytica 2 0,32 - - 2 0,22 



= 32 = 
BELA XII -Prevalência de parasito s e s intestinais em pes soa s examina-

da s do 2º Subdi strito de Botucatu , em rela çã o a o des t ino 
do s excrre t a . BOTUCATU , 1971. 

testino dos REDE FOSSA TOTAL ex ereta 

I e % de POS . NEG~ T POS. NEG. T POS . .!'rEG. T 

.s soa s ex a-
238 304 542 242 111 353 480 415 895 

na das 43 , 91 56, 09 100,00 68 ' 56 31 , 44 100,00 53~ 7'6 46 , 24 100p0 

ARASITAS POSITIVOS PO SITIVOS POSITIVOS 
N!::! 'l> l\j \d cy, N2 y. 

ncylostornida e 44 8 ,1 4 113 31 , 98 157 17,5 4 

• trichiurus 57 10, 55 65 18 , 40 122 13, 63 . 
• l umbricoides 33 6 ,11 60 16, 98 93 10,39 

• s t ercoralis 27 5,00 27 7, 64 54 6, 03 

• verm.icu1aris 15 2,78 18 5, 09 33 3, 69 

• nana 10 1 , 85 6 1 ,70 1 6 1,79 

aeni a sp 8 1 , 48 3 o, 85 11 1 , 22 

• man soni - - 2 0,57 2 0, 22 

• co1i 67 12,40 72 20,39 139 15 ,53 

• 1amb1i a 66 12 , 21 60 16, 98 126 14, 06 

• nana 20 3, 70 1 0,28 21 2,35 

• bü tsch1ii 4 o, 74 5 1, 42 9 1,01 

• histolytica 2 O,J?- - - 2 0 ,2 2 
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toses em relação à presença de rede de esgoto ou fossa. Verifica-
se que as enteroparasitoses são mais prevalentes (68,56%) em indi
víduos moradores em casas cujas instalações sanitárias não estão 
ligadas à rede de esgoto mas si..m à fossa. Para as casas com instala 

ções sanitárias ligadas à rede pÚblica, encontramos 43,91% de indi 
víduos parasitados. A diferença percentual encontrada (24,65%) é 
estatisticamente significante (X2 = 52,21). 

COUTINHO (1959), examinando esses mesmos atributos 
em Itatiba, não encontrou diferença significante em relação à pre

valência das protozooses intestinais• entre moradores em casas com 
e sem ligação à rede de esgoto. Por~m, em relação aos Ancylostomi-
~' o mesmo autor encontrou uma brutal diferença, significante es 
tatisticamente, isto ~. havia maior prevalência da para si tose 
moradores de casas cujas instalações sanitárias estavam ligadas 

em 
.. a 

fossa. 
Estes dados sôbre Ancylostomidae sugerem que as con 

dições de vida e de higiene das pessoas residentes em casas dota
das de fossa, são bem inferiores aquelas dos moradores em ~asas 

providas de instalações sanitárias ligadas a·. rede pÚblica. 
A tabela XIII mostra a prevalência das enteroparasi 

toses em relação ao asseio da casa. Classificamos o asseio da casa 

em 3 categorias: a) bom - quando a caca se nosapresenta:e 'bem limpa, 
varrida, causando-nos boa impressão sôbre a higiene aí reinante 
b) mau - no caso de apresentar-se desarrumada, sem varrer, causan

do-nos má impressão quando da realização da entrevista; c) sofrí
vel - assim considerando o tipo intermediário aos dois anteriores. 

Encontramos 76,19% de casas do tipo a dentre as 210 
visitadas; 15,71% do tipo b e 8,10% do Último tipo. A prevãlên41a 
total de enteroparasi toses em pessoas moradoras em casas com as

seio bom é 45, 34%; para o tipo b 81,32% e para o tipo.~ 69, 59%· A 
diferença de 24,25% entre as qualidades "A.sseio sofrível" e 'l as

seio bom" mostra-se significante e.sta tisticamente (X2 = 31,67). A 

-diferença de 35,98% entre as qualidades "asseio mau" e "asseio bom' 
também é significante (x2 = 41,20). Finalmente, a diferença de 
11,73% entre as qualidades ''asseio mau 11 e "asseio sofrível" não é 
significante estatisticamente (X2 = 4,21). 

A tabela XIV apresenta a prevalência dG onteropara
sitoses relacionada ao asseio do quintal. Nesta particular, tam~ém 

adotamos um critério de classificação: a) asseio bom - para os 
quintais com piso de cimento, higienicamente conservados, ou com 
chão de terra porém muito bem varridos, sem acúmulo de sujidades ; 
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em r e l aç ão a o a s s e io da ca s a . BOTUCATU, 1971. 

_Asseio da casa BOM SOFRíVEL MAU ~OT;-~L 

N2 e % de pes- FOS. NEG. T ros. NEG. T ros. NEG •. T ros. NEG. T 

287 346 633 119 52 171 74 17 91 480 415 895 
soas examinadg,s 

45,34 54,66 100,00 69,59 30,41 100,00 81,32 18,68 100,00 53 ~76 46,24 lOQPI 

PARASITAS rosi IVm POSITI OS POS TI VO-s- POSITIVDS 
N-~ ~ N2 ~ . , I2 ~ - N2 % 

.Ancy1ostomidae 65 10,27 58 33,93 : 34 37,37 157 17,54 

T. trichiurus 59 9,32 32 18,72 ; 31 34,07 122 13,63 

.tl. . 1umbricoides 35 5,53 30 17,55 28 30,77 93 10,39 

s. stercora1is 30 4,74 10 5,85 \ t14 15,39 54 6,03 

E. ve.rmicularis 21 3,32 9 5,27 3 3,30 33 3,69 

H. na na 7 1,11 3 . 1,76 6 6,59 16 1,79 
' ' .. 

Taenia sp 8 1,26 1 0,59 : 2 2,20 11 1,22 

s. mansoni - - 2 1,17 - - 2 0,22 . 
' E .. co1i 83 13,11 25 14,63 31 34,07 139 15 ,5J 

G. 1amb1ia 71 11,22 42 24,57 13 14,29 126 14,06 

E. na na 19 3,00 2 1,17 - - 21 2,,35 
; ' 

/ 

I. bfitsch1ii 4 o' 63 4 2,34 1 1,10 I 9 1,01 \ 

' 

E. histo1ytica 2 0,31 - - - - 2 0,22 



em relação ao asseio do quintal. BOTUCATU, 1971. 

: 

Asseio do quintal BOM SOFR1VEL MAU TOTAL 

N2 e % de pes- .ros. NEG. T :ros. NEG. T POS. NEG. T ros. NEG. T 

soas · 293 346 639 116 52 168 71 17 . 88 480 415 895 

examinadas 45,85 54,15 100,00 69,05 30,95 :t:oo,oo 80' 68 19,32 100,00 53,76 46,24 100 ,00 

PARASITAS POSITI os r POSITIVOS POSITIVOS POSITIVOS 
N2 ~ N2 % ~2 % ~lil. % 

Ancylostomidae 68 10,61 55 32,73 34 38' 62 157 17,54 

T. trichiurus 63 9 .,83 31 18;45 28 31,81 122 13,63 

A. lumbricoides 36 5 '62 29 17,26 28 31,81 93 10,39 

s. stercoralis 30 4' 68 10 5.,95 14 15,90 54 6,03 

E. vermicularis 21 3,28 9 5,36 3 3,41 33 3' 69 

H. na na 7 1,09 "3 1,79 6 6,82 16 1,79 

Taenia sp 8 1,25 1 o' 60 2 2,27 11 1,22 

s. mansoni - - 2 1,19 - - 2 0,22 

E. co li 84 13,10 22 13,09 30 34,08 139 15,53 

G. lamblia 72 11,23 41 24,40 13 14,77 126 14,06 

E~ . na na 19 2,96 2 1,19 - - 21 2,35 : 

I. bütschlii 4 o' 62 4 2,38 1 1,14 9 1~01 

E. histolytica 2 0,31 - - - - 2 0,22 
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b) asseio mau- quintais em que havia lixo acumulado ou espalhado, 
denotando ausência total dos preceitos de higiene; c) asseio sofrí 

vel - quintais em condições razoáveis de higiene. 
Sabemos que a classificação adotada é um tanto sub

jetiva. Porém, para nós, sua adoção foi importante na inteiiZBiação 
dos resulta dos .• 

' 
Encontramos 76,19fo de casas com quintais tipo ~ ; 

16,19% do tipo b e 8,10% do Último tipo• _A prevalência de entero~ 
rasi tosaa é de 45,85% para os residentes em casas com quintais em 
bom estado; 80,68% para os do tipo b e 69+05% para o tipo~· 

A diferença de 23,20fo entre os estados "asseio so
frível" e "asseio bom" mostra-se estatisticamente significante,X2::: 

= 28,63). A diferença de 34,83% entre os estados "asseio mau" e "a!! 
seio bom" também é significante cx2 = 37,53). Entretanto, para os 
estados "asseio mau" e "asseio sofrível", a diferença de 11, 63% r:ão 
é significante estatisticamente (X2 = 3,97). 

A.Dados sobre os parasitas encontrados 

Apresentamos a seguir, alguns d:1dos epidemiológicos 
que julgamos importantes sobre os parasitas encontrados. 

a) Helmintos 
Na tabela III relacionamos os parasitas intestinais 

diagnosticados pelo encontro de ovos nos exames coprológicos. Den 
tre os helmintos e encabeçando a lista, aparecem os Ancylostomidne 
com 17,54% de frequência relativa. 

O problema da ancilostomose tem sido examinado por 
muitos pesquisadores em vários Estados da Federação e particular
mente no Estado de São Paulo. Assim, a prevalência dessa helminto

se, segundo revisão bibliográfica que fizemos, foi verificada por: 
MERCER (1951) na região de Rio Preto, utilizando o método de FAUST 
encontrou 58,97> de positivos; COUTIIJEO et alii (1952) exanina1doW&8 
crianças de S. Paulo pelos métodos de FAUS~, HOFFMAN e BAERJ:.IANN, eg 
centraram 9,0% de positivos; FERREIRA e CORREA (1953), encontraram 
20,3% de positivos entre 5·536 escolares de S.Paulo, empregando o 
método de HOFmflAN; GALVÃO (1953) examinando 4.995 pessoas pelo mé
todo de FAUST no 11unicÍpio de Araraquara, encontrou 47% de posi ti
vos, sendo 23,9% na zona urbana e 67,51 na zona rural; CIFTRA e 
RUGAI (1955) na cidade de Bauru, examinando 2.897 escolares pelos 
métodos de WILLIS e JiOFFl\CAN, encontraram 56)0 de positivos; MAGA
LHÃES et alii (1955) na zona rural de Ribeirão ?reto, qplicando os 
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os métodos de FAUST, HOFFl.ú\N e BAERMANN, encontraram 51,8% de posi 
ti vos entre 282 pessoas; COUTD;'HO e FIGUEIRA (1958 )encontraram 7,4~ 
de positivos entre 1.283 crianças do bairro de v.Mariana em s. Pa~ 
1 o, empregando o método de FAUST; COUTIEHO ( 1959) examinando 2.211 
pessoas pelo método de FAUST. em Itatiba, encontrou 22,6% de posi
tivos; ARTIGAS et alii (1963) realizaram pelo método de HOFFMAN , 
732 exames de operários da Cidade Universitária de são Paulo, en
contrando 25,5% de positivos; CORREA (1965) examinando 847 pessoas 
do acampamento da Usina de Jupiá, das Centrais Elétricas de Urubu
pungá, aplicando os métodos de HOFFMAN~ FAUST e BAEID~ANN, encon
trou 34,24% de positivos para Ancylostomidae; SALATA et alii(l969) 
realizaram 370 exames em moradores de um conjunto residencial em 
Botucatu, utilizando os métodos de FAUST, HOFFMAN e RUGAI, encon -
traram apenas 5,94% de positivos; CARVALHO (1970), realizando 658 
exames de pessoas da localidade denominada Tamoio, Município de A
raraquara, encontrou 44,5% de positivos, empregando o método de 
FAUST e a técnica de STOLL e HAUSHEER. 

Em nosso levantamento a prevalência dessa helminto
se mostra-se muito baixa quando comparada com os trabalhos de GAL
V~O (1953) e COUTINHO (1959) que apresentaram, respectivamente , 
23,9% de Ancylostomidae para a zona urbana de Araraquara e 22,6% 
para a zona urbana de Itatiba. As diferenças de 6,36% em relaçãoao 
trabalho de GALVAO (1953) e de 5,06% em relação ao trabalho de COU 
TINHO (1959) são estatisticamente significantes(X2 = 14,73 e x2 = 
= 9,83). 

Acreditamos que as condições de higiene de que dis
punham, na época, as populações de Araraquara (1946) e :~ ·Uta.tiba 
(1954) eram inferiores às da população da área por nós estudada. 

Em relação à cor, observamos pela tabela XV que há 
15,35% de brancos parasitados por Ancylostomidae e 30,08% de pes
soas não brancas infestadas pelo mesmo verme. A diferença de 1~3% 
é estatisticamente significante cx2 = 16,96). 

GALVAO (1953) encontrou para a cidade de Araraquara, 
22,6% de positivos entre as pessoas brancas; COUTINHO (1959) enco!!_ 
trou 23,1% de prevalência entre brancos e 19,8% entre não brancos, 
moradores da zona urbana de Itatiba; CARVALHO (1970), no levanta
menta realizado em Tamoio, Município de Araraquara, encontrou ~.5% 
e 26,3% de parasitados por Ancylostomidae entre indivíduos brancos 
e não brancos, respectivamente. 

Em relação ao sexo, as tabelas VII e 
que há 22,05~ de positivos entre os homens e 13,74% 

VIII mostram 
entre as mu-
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lheres. A diferença de 8,31% entre ambos é estatisticamente signi-
ficante (X2 = 10,58). 

GALV~O (1953) encontrou para a cidade de Araraqua~ 
27,9% e 21,4i> de infestação por Ancylostomidae, respectivamente p~ 
ra pessoas do sexo masculino e feminino; COUTINHO (1959) para a z~ 
n~ urbana de Itatiba, encontrou 26,1% de positivos entre pessoas 
do sexo masculino e 19,3% entre pessoas do sexo feminino. 

Analisando ainda os Ancylostomidae, em relação 
idade, encontramos 45,06% para o grupo et~rio 15 a 19 an~s, que 

, 
e 

o mais atingido. Isto pode ser observado na tabela VI. No grupo e
tário menor de 1 ano, não encontramos positivos para ).ncLill~omidae. 
Podemos observar ainda na ~2bela VI que a infestação atinge inici~ 
mente o grupo etário 1 a 4 anos, vai aumentando progressivamente ~ 
té atingir seu máximo no grupo de 15 a 19 anos. Daí em diante, há 
uma queda na prevalência dessa helmintose e uma ligeira ascenção 
nos indivíduos maiores de 50 anos. 

GALVlO (1953), encontrou na cidade de Araraquara 
35,8~ de positivos para Jncylostomidae no grupo et~rio 15 a 19 a
nos; COUTINHO (1959), na zona urbana de Itatiba encontrou 30,2% de 
positivos nesse mesmo grupo etário; CORREA (1965), no levantamento 
realizado em Urubupungá, encontrou 60% de parasitados por Ancylos
tomidae também no grupo etário 15 a 19 anos; CARVALHO (1970),na 1~ 
calidade de Tamoio, na zona rural de Araraquara, encontrou · para o 
grupo etário 15 a 19 anos, 58,5% d~ parasitados por Ancylostomidae. 

Como se pode observar nos trabalhos citados, existe 
maior prevalência de Ancylostomidae nas pessoas pertencentes ao 
grupo etário 15 a 19 anos, o que está de acordo com o que encontr~ 
mos. 

A tabela IX mostra que, em relação ao tipo de habi
tação, encontramos 37,37% de parasitados por Ancylostomidae entre 
pessoas residentes em casas de madeira e 15,25% entre as residen
tes em casas de alvenaria. A diferença de 22,12% é estatisticamen
te significante ao nível de 1% (X2 = 27,51). Esse atributo foi a
bordado porque, refletindo o nível sócio-econômico das pessoas que 
residem em casas de madeira e de alvenaria, reflete também as con
dições de higiene desses indivíduos. 

Em relação ao destino do lixo, observamos pela tabe 
la X que 10,.4% de pessoas parasitadas por Ancylostomidae residem 
em casas onde o lixo é coletado pelo serviço de limpeza pÚblica da 
Prefeitura e 34,30% são moradores de casas onde o lixo tem outro 
destino. A diferença de 24,26% é estatisticamente significante(X2= 
= 77,85). 
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COUTINHO (1959) encontrou para Itatiba as seguintes 

prevalências de Ancy~ostomidae em pessoas examinadas, em relação 
ao destino do lixo: 27,2% de positivos em pessoas moradoras em ca
sas cu·jo lixo era exposto; 17,7% no caso de lixo coberto; 19,0% P.!::, 
ra "removido" e 34,5% para 11não removido~;. A. diferença entre os 
dois primeiros casos e os dois Últimos foi significante estatisti
camente- AiAda COUTINHO (1959), para a zona urbana de Araraquara· , 
encontrou 46,7% de pessoas parasitadas, residentes em casas onde o 
lixo era depositado na superfície; e 15.1% de parasitados que reãi 
diam em casas onde o lixo era incinerado ou recolhido. Nestes ca
sos, a diferença encontrada também foi significante. 

Em relação à ~gua de abastecimento, os dados obti
dos como apresentados na tabela XI mostram 9,34% de pessoas paras! 
tadas por Ancylostomidae residentes em casas cuja água provém de 
rede pública e 36,43% de parasitados que residem em casas cuja á

gua provém de poço. A diferença de 27,09% é estatisticamente signi 
ficante, (X2 = 96,04). 

COUTINHO (1959) encontrou em Itatiba, 20,5% de pes-
, 

soas parasitadas por Ancylostomidae, moradoras em casas cuja agua 
de abastecimento provinha de rede pÚblica; encontrou 29,2% de par~ 
si tados, .quando a ~gua das casas era proveniente de poço. Esse au
tor encontrou para a zona urbana de Araraquara, 21,5% de parasita
dos entre moradores de· casas que tinham água proveniente da -~ rede 

pÚblica ou particular e 44,2% para o caso de poço ou água de supe~ 
fÍcie. Nossos dados estão de acordo com aqueles obtidos pelo cita
do autor. 

Com referência à prevalência das enteroparasitoses 
em relação ao destino dos excreta para a rede de esgoto ou fossa , 
a tabela XII nos mostra que 8,14% de positivos para Ancylostomidae 
residem em casas cujas instalações sanit~rias estão ligadas à rede 
de esgoto e 31,98% de positivos habitam domicílios com instala-
ções sani~rias ligadas à fossa~ A diferença de 23,84% é signifi-
cante estatisticamente (x2 = 84,37). 

COUTINHO (1959) encontrou em Itatiba, 18,5% de pes
soas parasitadas por Ancylostomidae e que habitavam casas com ins
talação sanitária ligada à rede de esgoto; 33,8% quando ligadas à 
fossa. O mesmo autor encontrou para a zona urbana de Araraquara 
17,2% de parasitados por Ancylostomidae, moradores em casas 
instalações sanitárias lig~das ~ rede pública e 33,7% quando 

t 

com 
as 

instalações referidas estavam ligadas à fossa. Em ambn s as cidades, 
o autor encontrou diferenças significant~s estatisticamente, em re 
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lação·aos atributos considerados. 

Esse pesquisador observou muito bem em seu trabalho 
que o asseio da casa e do quintal são bons indícios da higiene da 
ha.bi tação. 

Relacionando as parasitoses intestinais com o atri
buto "asseio da casa", encontramos no 2Q Subdistrito de Botucatu , 
como :podemos observar na tabela XIII para os estados "bom", "sofrí 

vel" e "mau", 10,27%, 33,37% e 37,37% respectivamente, de pessoas 
parasitadas por Ancylostomida.e. A diferença entre os estados" so
frível" e "bom" ( 23,66%) mostra-se significante esta tis ti cam.an te 
(X2 = 58,11); a diferença de 27,10% entre os estados "mau" e "bom" 
também mostra-se significante (X2 = 49,48). A diferença de 3,44% 
entre os estados "mau" e .. ~,sofrível" não se mostra significante e~ 
tatisticamente (X2 = 0,31). 

COUTINHO (1959) encontrou em Itatiba, as seguintes 
prevalências de Ancy1ostomidae em pessoas examinadas, em relação 
aq asseio da casa: 20,0C/ (asseio bom); 23,6% (asseio sofrível) e 
~6, 6% (asseio mau). As diforenças encontradas foram esta tisticameg, 
te significantes. 

Relacionando as parasitoses intestinais com o atri
buto "asseio do quintal" encontramos, com:o se observa na tab,üa 
XIV, as seguintes prevalências de Ancylostomidae em pessoas exami

nadas: 10,61% (asseio bom); 32,73% (asseio sofrível) e 38,62% (as
seio mau). A diferença de 22,12% entre os estados "sofrível e bom" 
é significante estatisti.camente (X2 = 50,28); entre os estados 
"mau" e "bom" há diferença de 28,01%, também significante (x2 = 
= 50,26). A diferença de 5,89% entre os estados "mau" e "sofrível" 

não é significante (X2 = 0,89). 
COUTINHO (1959), para a zona urbana de Araraquara , 

relacionou o asseio da casa e do quintal, reunidos em um s6 item , 
com as parasitoses intestinais. Considerando Ancylostomidae,encon
trou as prevalências de 18,6%, 28,6% e 39,2% respectivamente para 
as pessoas residentes em casas com asseio bom, sofrível e mau. 

Com base nos dados apresentados sobre Ancylostomi
~' verificamos que nossos resultados são coincidentes com aque -
los dos ~utores cujos trabalhos foram usados como comparação · e 
mostram que a infestação por esse helminto é decorrente das condi
ções àe~e em que vive a população. 

Afora os Ancylostomidae, encontramos no 2Q Subdis -
trito de Botucatu outras espécies de helmintos: Trichocephalus ~ 
chiurus, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Entoro -
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.bius vermicularis, Hymenblepis ~. Taenia sp e Schistosoma manso 
ni. 

Jli nos referimbs antes que os dados apresentados s.2. 
bre os helmintos s. stcrcorali.s c E• veí'miculnris devem ser encara - -- -
dos com ressalva, pois não adotamos técnicas específicas para o eQ 
contro das larvas ou ovos desses vermes• Portantot não tir9.remos 
conclusões a respeito dos citados nema t6ides. Com referência ao S. 
~ansoni, já relatamos os dois casos encontrados e que sabemos não 
serem autóctones. 

Para os helmintos T. trichiurus, Ascaris lumbricoi
des e Hymenolepis ~. encontramos as seguintes prevalências : 

13,63%, 10,39% e 1,79%, respectivamente. Dentre os trabalhos seme
lhantes ao nosso, realizados também em zona urbana, podemos citar 

novamente GALVÃO (1953) e COUTINHO (1959). O primeiro autor verifi 
cou em Araraquara as prevalências de 2,8%, 6,9% e 5,1% respectiva
mente para T. trichiurus, A. lumbricoides e H. nana. Empregou o mé 
todo de FAUST nos exames. O segundo autor, empregando igualmente ~ 
quele método, em Itatiba, verificou as seguintes provalências para 

aqueles helmintos: 15,5%, 17,5% e 2,0%. As diferenças percentuais 
entre nossos dados e os de GALVÃO (1953) para esses tres helmintos 
são significanteaestatisticamente. Em relação ao trabalho de COUTI 
NHO (1959), somente é significante a diferença para ..!:_ lumbricoi
des cx2 = 24,39). 

Al~m desses autores, .outros assinalaram a prevalen
cia dos 3 helminto~ em várias localidades. Assim, BASStRES et alii 
( 194 7) realizando 5. 044 exames pelos métodos de FAUST, WILLI S e 
STOLL E F~USHEER, na área do Rio Doce, encontraram as prcvalências 
de 3 6, 5% para .!.!_ trichiurus, 32,3% para !:._ lumbricoides o o, 1% pa
ra H. ~; LOBO et alii (1952) examinando 10.019 amostras de fe
zes de beneficiários do IPASE do Distrito Federal, pelo método de 
FAUST, encontraram 29,7% de prevalência para T. ·;trichiurus, 17,1% 
para A. lumbricoides e 0,01% para H. diminuta e não se referem ao 
encontro de H. nana; CINTPA e RUGAI (1955) ex·1minnram 2.879 escoln - . -
ros da cidade de Bauru, empregando os métodos de WILLIS e HOFFMAN, 
e encontraram 19,0% de prevalência para ~ trichiurus, 19,3% para 
A. lumbricoides e 4,6% para H. nana; GOULART (1964) realizou 1.062 
exames pelos métod·os de FAUST, direto, sedimentação, BAEID.1ANN-MO-
RAES e WILLIS, na infância favelada da Guanabara, encontrando 54,1% 

para ~ trichiurus, 42,2% para !:._ lumbricoides e ~,2% para H. nan~ 

CORREA (1965), em inquérito realizado em Urubupungá, examinando847 
pessoas pelos métodos de FAUST, HOFFWiAN e BAERMANN, encontrou as 
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seguintes preva1ências: 14,89% para T. trichiurus, 10,69% para A. 
lumbricoides e 7,56% para H. ~; SALATA et alii (1969) realiza-
ram 370 exames em BotucatU, empre~ndo os métodos de FAUST e, 
HOFFMAN e RUGAI e encontraram 17,20% de positivos para T. trichiu 

~' 7,54% para A. lumbricoides e 5,30% para H. ~; CARVALHO 
(1970), em inquérito realizado em Tamoio, Município de Araraquarq 
utilizando os métod.os de FAUST e STOLL E HAUSHEER, encontrou 15P% 
de positivos para ~ trichiurus, 12,2% para A. lumbricoides e 6~% 

para fu. ~· 
Estes são apenas alguns dos trabalhos que consul t.§:_ 

mos e cujos dados apresentamos para apreciá-los em confronto com 
nossos dados sobre esses tres helmintos. 

Verificamos em relação à idade, como mostra a tabe 
la VI que não l1ÍC9JSO positivo para o grupo etário menor de 1 ano em 

se tratando de T~ trichiurus e H· ~· Porém, esse mesmo grupo 
apresenta 5,88% de positivos para A. lumbricoides. A maior preva
lência para ~ trichiurus (27,82%) é observada na faixa etária 10 

a 14 anos e nessa mesma faixa está também a maior prevalência pa
ra A. lumbricoides ( 19, 55%). Para o li:.. ~' a prevalência mai
or é 4,47%, observada na faixa etária 5 a 9 anos• 

Quanto ao sexo, verificamos pelas tabelas VII e 
VIII que os homens apresentam as prevalências de 13,72% para T. 
trichiurus, 9,80% para A. lumbricoides e 1,72~ para ~ ~· As 
mulheres mostram as prevalências de 13,53%, 10,87% e 1,85% para.§:. 
queles helmintos. Para esses helmintos, as diferenças percentuais 

entre os sexos não são significantes estatisticamente • 
. Quanto à cor, verificamos pela tabela XV que 10,76% 

de brancos estão parasitados por T~ trichiurus, 8,66% por A. lum

bricoides e 1, 44% por H. ~· Entre os não brancos, encontram os 
as prevalências de 30,08%, 20,30% e 3,76%, respectivamente. A di
ferença de 19,32% entre brancos e não brancos, relativamente a ~ 
trichiurue é significante estatisticamente cx2 = 35,88). o mesmo 
podemos dizer em relação ao A. lumbricoides onde a diferença ob
servada é 11,64% (X2 = 16,48~ Somente a diferença de 2,32% para 
H. nana não se mostra significante estatisticamente (X2 = 3,46). --

Relacionando a prevalência desses helmintos com o 
destino do lixo, verificamos pela tabela X que para os residentes 
em cas&s cujo lixo é coletado pelalimpesa pública, há 9,88% de po 
si ti vos para T. trichiurus, 7,78% para A. lumbricoides e 1, 62<%, pa 
ra H. nana. Quando não há esse tipo d€ coleta, a percentagem de 
positivos é 22,02%, 16,25% e 2,17~{ para os tres he1mintos, respe~ 
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~BELA XV - Prevalência de Ancy1ostomidae, T. trichiurus, ~ Lumbricoi 
des e~~ em pessoas examinadas do 2º Subdistrito de 
Botucatu. Distribuição em re1açãó à cor. BOTUCATU, 1971. 

'OR 
PESSOAS Ancylostomidae T. trichiurus A. lumbricoides H. pana 

EXAM. N2 % Nº % Nº % Nº of 

~RANOA 762 117 15,35 82 10,76 66 8,66 11 1,44 

AO 133 40 30,08 40 30,00 27 20,30 5 3, 76 
RANCA 

OTAL 895 157 17,54 122 13,63 93 10,39 16 1,79 
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tivamente. A diferença de 12,141r para T• trichiurus verificada en 
tre as modalidades "removido" e 'hão removido" é significante esta 

. tisticamente (X2 = 23,99). A diferença de 8,47% para ~ lumbrico~ 
des tambám é significante (X2 = 14,77)~ Somente a diferença de 
0,551 para~~ não se mostra significante (X2 

= 0,33). 
Em relação ao asseio da casa, a tabela XIII mostra 

os seguintes valores :percentuais para os helmintos em questão : 

9,32% para T. trichiurus, 5,53% para ~ lumbricoides e. l,llf pará 
H. ~' para os residentes em ctl.sas com "asseio bom"; 18,721- pa

ra T. trichiurus, 17,551 para A. lumbricoides e 1,761 para~~
na, entre os residentes em casas com· asseio considerado "sofrível'; 

34,07% para 1.:. trichiurus, 30,77% para A. lumbricoides e 6,591 P.ê:. 
ra ~ ~ entre as pessoas moradoras em casas com asseio consid~ 
rado "mau". Em relação ao helminto !!_ trichiurus, o asseio da ca
sa mostra-se influente sobre sua prevalência pois entre os esta -
dos de asseio "sofríveln e bom", há uma diferença de 9,41,estati~ 

ticamente significante (X2 = 11,83); entre os estados "mau" e 
"bom", a diferença de 24,75~ tamb~m é significante (X2 

= 44,75) ; 
entre os estados "mau" e "so_frível", a diferença de 15,351 é igual 
mente significante (X2 = 7,66). 

Em se tratando de A. lumbricoides, entre os esta
dos de asseio da casa "sofrível" e "bom", encontramos 12,021 de di 
ferença na sua prevalência. Essa diferença mostra-se estatistica
mente significante (x2 = 26,15). Entre os estados "mau" e "bom", 

há 25,24~ de diferença também significante cx2 = 63,80). Entre os 
estados "mau" e "sofr:Ível", não há diferença est<:<.tisticqmente si_B 

nificante de prevalência para esse verme (X2 = 6,03). 
Em relação ao ~ nana, somente há diferença signi

ficante para a prevalência do helminto entre moradores de casas 
com os estados de asseio "mau" e "bom" (x2 = 13, 59). 

Passemos agora à apresentação e discussão dos re~ 
tados referentes à Taenia sp. 

Apontamos, anteriormente, os motivos que nos leva
ram a aplicar o método de tamização para o diagnóstico de tenía
se na população urbana do 22 Subdistrito de Botucatu. Dissemost~ 
bém que o objetivo desse diagnóstico era procurar relacionar a 
prevalênciJ. de teníase com a inspeção veterinária no 1.1~: ta douro Mu 
nicipal, a fim de tentar tirar conclusão sobre a eficiência desse 
serviço. 

Nos diferentes trabalhos que tivemos oportunidade 

de consultar, encontramos os mais variados resultndos sobre a pr~ 
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valência dessa doenç~. Em geral, os autores desses trabalhos fa
zem ressalvas a respeito de seus dados, pois dizem não ter emprega 

do método adequado para o diagnóstico da parasitose em questão. 
MEIRA et alii (1940), examinando 11elo métoda da se

dimentação, 297 operários de São Caetano, encontraram O,F4% de in
festados por Taenia sp; AMARAL e LEAL (1943), usando o método de 
FAUST, examinaram 197 soldados aquartelados em São Paulo, encon
trando 1,5% de prevalência para esses cestóides; CARDOSO e• alii 
( 1944) em 10.000 exames de fezes realizados no Centro d.e Saúde da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, pelos métodos direto o deWILLI~ 

obtiveram o, 98% de positivos para Taenia sp; BASS~RES et alii 
(1947), na ~rea do Rio Doce, utilizaram os métodos de WILLIS e 
FAUST em 5.044 indivíduos e encontraram 0,2% de positivos para os 
cestóides considerados; LOBO et alii (1952), em 10.019 amostras de 

fezes de beneficiários do IPASE do antigo Distrito Federal, encon
traram 0,2% de positivos para Taenia sp, empregando o método de 
FAUST nos exames; COUTINHO et alii ( 1952) examim1r9.m 1. 068 crian

ças em São Paulo, encontrando 0,54% de infestsdas por Taenia sp 
utilizando os métodos de FAUST e da sedimentação; PES30:l e COUTINED 

(1952) examinaram 1.020 pessoas em Aracaju, Estsdo de Sergipe, en
contrando 0,10% de parasitados por Taenia sp; G.ALVA:O (1953), para 
as zonas urbana e rural de Araraquara, encontrou respecti~~mente , 
2,5% e 2,7% de positivos para Taenia sp, utilizando o método de 
FAUST nos exames de 4.995 pessoas, sendo a prevalência global 2~6~ 

CINTRA e RUGAI (1955), examinando 2.879 escolares de Bauru pelos 
métodos de WILLIS e HOFFMAN, encontraram l,l% de positivos para 
Taenia sp; PESSOA et alii (l955), em 2.895 exames realizados na Pa 
raíba, empregando os métodos de FAUST e HOFFMJiN, não encontraram 
nenhum positivo para Taenia s:p; MAGALffi~ES et alii (1955) examina
ram 282 indivíduos em uma fazenda de Ribeirão Preto, ; enc~trãndo 
2,48% de prevalência para as teníases, sendo os métodos empregados 
os de FAUST~ sedimentação e direto; MAGALK~ES e DU~RTE (1956), re
latam os resultados obtidos na pesquisa de casos de teníase em uma 

amostra de 1.140 indivÍduos colhida entre 7.415 alunos dos grupos 

escolares de Ribeirão Preto, onde, pelo método dq fita gomad~, ob
servaram uma prevalência de 7,98 ± 0,74%; COUTINHO (1959) encontnu 
0,6% de prevnlôncia para Taenia sp, entre residentes de Itatiba,e~ 
pregando o método de FAUST em 2.211 exames; GOUL~\RT (1964 encontrou 
para a infância favelada e não favelada do Estado da 

0,3% de prevslência para Taenia sp, empregando 
todos de FAUST, BAERMANN-MO~~ES, WILLIS, direto 

Guanabar1. 

os me-
e sedi-
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mentação; ROUQUARYOL et alii (1965) usaram os métodos direto, HOl 
FMAN, FAUST, BAERMANN e STOLL E HAUSHEER em 478 exames em pessoas 
do Município de Fortaleza; Ceará e encontraram o.2% de prevalen -
cia para Ta·enia sp; CORREA (1965), realizou 847 exames pelos mét.Q 
dos de FAUST e HOFFliiAN em pessoas da Usina de Jupiá, encontrando 
1,29% de prevalência para esses helmintos; SALATA et alii (1969) 

em inquérito realizado em Botucatu, encontraram 1,61% de infesta
dos por Taenia sp, utilizando os métodos de FAUST, HOFFMAN e RUGAI 
em 370 exames; CARVALHO (1970), empregando os métodos de FAUST e 
STOLL E HAUSHEER em 658 exames de moradores de Tamoio, Município 
de Araraquara, encontrou 0,2% de infestados por Taenia sp. 

Com base nesse levantamento bibliográfico, podemos 
verificar que apenas MAGALBtES e DUARTE ( 1956) empregaram um dos 
métodos indicados para o diagnóstico de teníase. Esse método é di 
ferente daquele que empregamos porém, como salientam os próprios 
autores, ambos se equivalem no diagnóstico de teníase desde que 
não se tome em consideração a espécie de tênia em jogo. 

Convém salientar ainda que os referidos autores v~ 
rificaram apenas a prevalência de tcníase em escolares cuja idade 
variava entre 3 e 17 anos. Assim sendo, os resultados obtidos di
zem respeito à população de escolares àentro daquela faixa etária 
e não à população global da cidade de Ribeirão PretQ1 Julgamos de 
grande importância esta observação pois nossos dados não 
comparados com os do trabalho citado uma vez que nossa 
baseou-se numa amostra da população do 22 Subdistrito de 

podem Sei:' 

pesquisa 
Botucatu 

e não apenas em escolares enquadrados em determinada faixa etári~ 
Nossos dados podem portanto, ser inferidos para toda a população 
da área estudada. 

No 22 Subdistri to de Botucatu, enc.ontramos 1,22% d3 
pessoas infestadas por Taenia sp. 

Comparando nosso resultado com o de GALVAO (1953) 
que encontrou 2,5% de prevalência de teníase na população da cid~ 
de de Araraquara, verificamos uma diferença de 1, 3% p9.ra Taenia sp 

que não é, contudo, estatisticamente significante (X2 = 5,19).Por 
outro lado, em relaçãõ ao trabalho de COUTINHO (1959) que encon-
trou 0,6% de positivos para Taenia sp, em Itatiba, verificamos u
ma diferença de 01 6% para esses cestóides que, evidentemente ta~ 

bém não é significante estatisticamente (X2 = 2,83). Estes dados 
mostram que a prevalência de teníase apresenta-se com valores pró 
ximos nas tres localidades. 

Em relação ao sexo, as tabelas VII e VIII mostram 
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que há 0,74% de positivos para Taenia sp entre os homens e 1,64% 
entre as mulheres. A diferença de 0,9% entre os sexos não é esta
tisticamente significante (x2 = 1,51)~ GALVÃO (1953) encontrou pa 
ra a cidade de Araraquara, 1,97 e 3,0% de prevalência para Taenia 
sp entre os homens e mulheres, rospeativalnente. 

Em relação à cor, encontramos 1, 31% de pessoas 1:lren 

cas e 0,75% de pessoas não brancas parasitadas por esse cest6ides. 

A diferença de 0,56% não é estatisticamente significante (X2 = 
= 0,29). GALVAO (1953) em Araraquara, encontrou 2,41· de brancos, 

• 6% de pardos e 0,9% de pretos parasitados por Taenia sp. 
A tabela VI mostra que, em relação à idade, há ma1 

or prevalência de teníase na faixa etária 50 anos e mais (2,29%). 
Para GALVAO (1953), em Araraquara 1 a faixa etária de 15 a 19 anos 
foi a mais atingida, apresentando prevalência de 4, 2%·· 

Tendo tido a oportunidade de visitar o Matadouro 
Municipal em várias ocasiões o conhecimento adquirido sobre as 
condições de abate e de inspeção de carnes desse abatedouro nos 

levou a formular a hip6tcse de que uma alta prevalência de tenía
sc na população urbana do 22 Subdistrito de Botucatu poderia es
tar relacionada a uma falha inspeção veterinária local e também à 
matança clandestina de bovinos e suínos portadores de cisticercos. 

Nossos resultados mostram, conforme se observa na 
tabela VI prevalência de 1,22% para teníase, prevalência essa que 
não difere estatisticamente da encontrada em Araraquara e em Ita
tiba, o que torna impossível relacioná-la, de maneira conclusiva, 
com o padrão do Serviço de Inspeção de carnes do Matadouro Munici 
pal de Botucatu. Entretanto, julgamos que uma inspeção veteriná
ria rigorosa e o impedimento de abate clandestino de esp~cies .po~ 
tadoras de cisticercos possam diminuir substancialmente a preva-
lência de teníase na população da área estudada. 

b. Protozoários 

Por ordem de prevalência, os protozo~rios encontra 
dos entre os moradores da área levantada são os seguintes: E.~ 

( 15, 53%), .9:.:.. lamblia ( 14,07%), !!_ ~ ( 2, 3 5;/), 1.!_ bü t schlii(I,0]$1,) 
e E. histolytica (0,22%). Estes dados podem ser observados na ta
bela III. 

Verificamos que o protozoário patogênico mais en
contrado é a ~ lamblia e o não patogênico mais frequente é a E. 
coli. 
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Considerando os dois protozoários mais frequentes 
citados acima, temos os seguintes dados bibliográficos: LOBO et 

alii (1952) na Guanabara, em 10 .. 019 amostras de fezes, encontra 
ram 9,8% de prevalência para ~ lamblia e 8f41 para ~ coli; GAL
VÃO (1953) em Araraquara, encontrou na zona urbana, 12, 51, para ~ 
lamblia e 41,6% para E. coli; PESSOA et alii ( 1955), no interior 
da Paraíba, encontraram 10,7% e 72,8% de prevalência para --essas 
duas espécies, respectivamente; MAGALHÃES ct alii (1955), em Ribm 
rão Preto, encontraram 30,49%- para G. 1§.@blia e 46.09% para !!_ co 
li; COUTINHO (1959) em Itatiba, examinando 2.211 amostras de fe
zes, encontrou 22,7% de positivos para ~ lamblia e 37,5% para E. 
coli; GRANATO et alii (196l)no Rio de Janiei~~, examinaram 4.500 
amostras de fezes encontrando respectivamente, para G. lamblia e 

~ ~' 9,9% e 17,0% de prevalência; GOULART (1964), na Guanaba
ra, encontrou 17,8% de prevalência para G. lamblia e 13,81 ,~ra 

!~ ~; ROUQUARYOL et alii (1965) em 478 exames de pessoas resi 
dentes em Fortaleza, Ceará, encontraram 11,9% de positivos para~ 
lamblia e 57,1% para E. coli; CORREA (1965) em Urubupungá, encon---
trou 25,211 e 29,75% de prevalência, respectivamente, para G. ~ 
blia e E. 2.21:1.; SALA TA, et ali i ( 1969), em inquérito realizado em 
Botucatu, entre 370 exames encontrou 9,70% de positivos para G. 
lamblia e 6,20% para ~ coli; CARVALHO (1970) em Tamoio, Municí
pio de Araraquara, entre 658 exames encontrou para G. lamblia 12,3% 
de prevalência e para a ~ ~ 35, 6%. 

Os dados relativos à G. lamblia encontrados em no~ 
so trabalho (14,07%) e os de GALVÃO (1953) encontrados na zona UE 
bana de Araraquara (12,5%), apresentam uma diferença de 1,571 não 
significant~ estatisticamente (X2 = 1,46). A diferença de 26,07% 
entre as prevalências de E. coli nos dois trabalhos considerados 

é altamente significante (X2 = 191,85). 
Por outro lado, comparando nossos dados com os de 

COUTINHO (1959) referentes à zona urbana de It·J.tiba, verificamos 
as diferenças de 8,63% e 21,97% respectivamente, para G. lamblia 
e E. ccli. Ambas mostram-se significante estatisticamente (X2 = 
--2 

= 29,39 e X = 143,26). 
Na tabela VI podemos observar a prevalência desses 

protozoários nos diferentes grupos etários. Verifica-se que, em~ 
lação ao 12 parasita, o grupo etário 1 a 4 anos apresenta alta 
prevalência (33,79%). Há um declínio dessa prevalência a partiroo 
grupo etário seguinte. 

Observamos que a prevalência da E. ~ é maior na 
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faixa e~ria 50 anos e mais. No gráfico VI podemos apreciar a di~ 
tribuição desses dois protozm!rios pelos grupos etários. 

Em relação ao sexo; encontramos 18,38% e 10,46% de 
positivos para ~ lamblia respectivamente entre homens e mulheres 
como se pode observar nas tabelas VÍI e VIII. A diferença de 782% 
entre essas proporções mostra-se significante est:-: tisticamente(X2= 
= 11,48). GALVAO (1953) e COUTINHO (1959) hão encontraram diferen 
ças significantes entre os sexos, em relação a esse parasita in
tJstinal. 

Para a E. coli as tabelas VII e VIII mostram que - __.;;...;...;;;. 

encontramos 11,76% de positivos entre as pessoas do sexo masculi
no e 18,66% entre as do feminino. A diferença de 6,90% mostrou-se 

significante (x2 = 8,11). GALVlO (1953), em seu trabalho de Ara~ 
quqra, não encontrou diferença significante entre os sexos, em r~ 
lação à .!!_ coli. Entretanto COUTINHO (1959), em Itatiba, verifi
cou a diferença de 6,97{ ocorrida entre os sexos, diferença esta es 
tatisticamente significante. 

Em relação à cor, como mostra a tabela XVI, e:u.con
tramos para a ~ lamblia 14,57% de prevalência entre os brancos e 
11,28% entre os não brancos. A diferença entre as duas percenta
gens não se mostra significante estatisticamente (X2 = 1,01). GAL 

VAO (1953) e COUTINHO (1959) tamb€m não encontraram diferença si~ 
nificante em relação a esse atributo, para a zona urbana de Arar~ 
quara e Itatiba, ·respectivamente. 

Para a~ coli observamos 13,78% de positivos en
tre pessoas brancas e 25,56% entre não brancas. A diferença de 

11,78% mostra-se significante estatisticamente (X2 = 11,99). GAL
V!O (1953), em Araraquara, verificou haver diferença significante 
entre a prevalência da .·!: 2_01:.~. nos indivÍduos brancos e de cor , 
tanto na cidade como na zona rural. COUTINHO (1959) por outro la~ 
do, em Itatiba, verificou não haver diferença significante entre 

brancos e não brancos, em relação à ~ coli 
Em nosso trabalho os indivíduos não brancos são 

os mais parasitado~. Provavelmente, as condições de higiene mais 
precárias a que, em geral, está submetido o grupo não branco te
nham influido para a maior prevulência encontrada. 

Considerando que a água de abastecimento, segundo 
alguns autores, 6 um dos fatores de importância na veiculação de 
cistos de protozoários, procuramos relacionar nossos dados com o~ 
se atributo. Observando a tabela XI, verificamos p:.aa ~§:. lamblia !! 
ma prevalência de 13,04% em moradores cujas casas são abastecidas 
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GRÁFICO VI - Prevalência de E. ~ e G. 1amblia em pessoas exami

nadas do 2º Subdistrito de Botucatu. Distribuição por 
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TABELA XVI - Prevalência de E. coli e G. lnmblia em pessoas exami - .............__ .,_,.. -

COR 

BRANCA 

NAO 
'BRANCA 

TOTAL 

nadas do 2º Subdistrito de Botucatu. Distribuição em 
relação ~ cor. BOTUCATU, 1971. 

PESSOAS 
E. coli 

EXAM. 
N2 % 

762 105 13,78 

133 34 25,56 

895 139 15,53 

G. lamblia 

N2 fo 

111 14,57 

15 11,28 

126 14,07 

. BIBLIOTECA 
fACUlDADE DE SAOOE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

SP- 8 
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por l:!gua de rede pÚblica e 16,56% no caso de poço. A diferença de 
3,52% entre os dois valores não é significante estatisticament~= 
= 1,96). ·COUTINHO (1959) tamb~m não encontrou diferença signifi,.... 
cante para a prevalência desse protozoário em I ta ti ba. 

A~ coli apresenta a prevalência de 11,59% nos ha 
bitantes de casas abastecidas por água da rede, enquanto que para 
a modalidade "poço" a prevalência é 24t 66%• A diferença de 13 9 07% 
entre esses dois valores é significante estatisticamente (X2 

= 
= 24·;·67). 

COUTINHO ( 19 59), relacionando os m::; smos a tri b u tos 
em Itatiba, não encontrou diferença significante em relação a es
se parasita. 

Procuramos relacionar, na tabela X, a prevalência 
desses dois Últimos protozoários com o destino do lixo. Em resi
dentes nos domicílios cujo lixo é removido pelo serviço de limp~ 

za pÚblica da Prefeitura encontramos as prevalências de 13,28% e 
10,53% para a G. lamblia e E. coli, respectivamente. No caso de 
lixo não removido, as prevalências são 15,88% e 26,71% para esses 
mesmos protozoários. A análise estatística mostra que a diferen
ça percentual 2,60% para G. lamblia não é significante (X2 = 1,08). 
Para a E. coli a diferença de 16,18% mostra-se significante esta
tisticamente (X2 = 38,25). 

COUTINHO (1959), em Itatiba, não encontrou difere~ 
ças entre a prevalência desses dois protozoários e a situação do 
lixo. 

Relacionando-os agora com a presença ou não de re
de de esgoto, verificamos pela tabela XII que os moradores de ca
sas com instalações sanitárias ligadas à rede de esgoto apresen
tam as prevalências de 12,21% e 12,40%, respectivamente para . G. 
lamblia e .!!_ coli. Para a outra modalidade - instalações ligadas 
à fossa - as prevalências são 16,98% e 20,39% para os protozoá
rios citados. A diferença de 4,77% verificada entre as duas moda
lidades "fossa" e "rede", em relação à .9:.!_ 

cante estatisticamente (X2 = 4,11). Em se 

diferença de 7,99% mostra-se significante 

lamblia não é signifi
tratando de E. coli, a 
(x2 = 10,52)~----

COUTINHO (1959) em Itatiba, não encontrou diferen-
ça significante no tocante à prevalência da G. lamblia em morQdo
res de casas com instalações sanitirias lig~das à rede de esgoto 
ou à fosso.. 

Em relação ao asseio da casa, encontramos 11,22% 
de prevalência para G. lamblia emrnoradores de casas com bom as-
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i seio; 24,57% para "asseio sofrível" e 14,29% para ''asseio mau" • 
Entre os estados de asseio "sofrível" e "bom" há diferença de 
13,35% estatisticamente significante (X2 = 19,85); entre os esta
dos "mau" e "bom", a diferença de 3, 07% não se mostra significan
te (X2 = 0,73); entre os estados ''sofrível" e "mau", a diferença 
de 10,28% também não é significante estatisticamente (X2 = 3,78). 

Para .!!.. coli, enccntramos as prevalências de 13tJ-l%, 
14,63% e 34,07%, respectivamente para moradores em domidlios com 
asseio bom, sofrível e mau. A diferença de 1,52% entre os estados 
"sofrível" e "bom" não é significante esta ti sticamen te (X2=0, 2 6); 

entre os est:J.dos "mau" e "bom" há diferença de 20,96%, significag 
te estatisticamente (X2 = 26,33); entre os estados "m3.u" e "sofrí 

vel", a diferença de 19,44% também se mostra significante (X2 : 
= 13,36). 

COUTINHO (1959) em ItJ.tiba, chegou à conclusão que 
o asseio da casa não tinha nenhuma influência na prevalência des
ses dois parasitas. O mesmo não pode ser dito por nós, pois como 
se verifica acima, encontramos em certos casos diferenças estatí~ 
ticas significantes para o atributo considerado. Talvez a concf:d
tuação dos estados de asseio que fazemos e aquela considerada pe
lo referido autor, apresentem certas diferenças que levam a esses 
resultados não coinc.identes. 

A tabela III mostra que além dos protozoários cit~ 
dos, encontramos outros com prevalência muito baixa: Endolimax 
nana (2,35%), Iodamoeba btitschlii (1,01%) e Entamoeba histolytica 
(0,22%). Esta última espécie, considerada patogênica pela maioria 
dos autores, apresenta-se em apenas duas pessoas do 2º Subdistri
to de Botuca tu. 

A fim de fazermos um confronto entre nossos dados 
relativos a esses tres protozoários e os dados apresentndos em ou 
tros trabalhos, daremos em sequencia cronológica os resultados en 
centrados por alguns pesquisadores que também se dedicaram ao es
tudo de enteroparasitoses. Assim, LOBO et alii (1952) no · ântigo 
Distrito Federal, onc.ontraram 6,2%, 4,3% e 15,6% de prevalênciaê 

ra.E. histolytica, I. ~tschlii e-~~; GALVAO (1953) em Arar~ 
quarA., encontrou 14, 61(, de positivos para E. histolytico., 30,6% pa 
ra r. btitschlii e 9,8% para .!:_ ~; PESSOA et alii (1955) na Pa
r~Íba, encontraram 6,2% de positivos para r. btitschlii e 25,2% p~ 
ra E. ~; MAGALHA:ES et alii (1955) em Ribeirão Preto, encontra
ram 33,68% de prevalência parR E. histolytica, 12,76% para a r. 
btitschlii e 56,73% para ~ ~; COUTINHO (1959) em ItRtiba, ve-
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rificou as prevalências de 23,8%, 9,6% e 37,5% respectivamente P!. 
rn ~ histolytica, ~ bütschlii e ~ ~; GRANATO ot alii (1961~ 
na cidade do Rio de Janeiro, encontraram 5,7% de positivos para 
~ histolytica, 3,9%, para r. bütschlii e 21,3% :para E. ~; GOU• 
LART (1964), no Estado da Guanabara, encontrou os seguintes dados 
relativos à prevalência de ~ histolytica, ~ bütschlii e E. nana: 
5,7%, 1,7% e 4,5% respe.ctivamente.; CORREA (1965) em Urubupungá , 
encontrou 12,16% de positivos para E. histolytica, 10,51% para I!. 
b~tschlii e 19,72% para E. nana; ROUQUARYOL et alii (1965) no Mu

nicÍpio de Fortaleza, Ceará, encontraram 19,9% de positivos para 
~ histolytica, 4,6% para~ bdtschlii e 18,8% para E. nana; SALA 
TA et alii, (1969) em Botucatu, encontraram as prevalências de 
0,53% e 0,26% para~ histolytica e~ bütschlii, respectivam~ e 
não encontraram cistos de E. ~; CARVALHO ( 1970) em Tamoio, Mu
nicÍpio de Araraquara, encontrou 2,1% de positivos para E. histo
l;y:tica, 4,1% para I. büiischlii e 6,7% para E. ~· 

Podemos verificar através desta revisão bibliográ
fica que os dados por nós obtidos mostram-se sempre mais baixos 
que os encontrados pelos autores citados, no tocante ao parasiti~ 
mo por essas tres Últimas espécies de protozoários. A Entamoeba 
histolytica, protozoário patogênico frequentemente reã.atado em 
trabalhos deste tipo, apresenta a prevalência de 0,22%, muito bal 
xa em relação às prevalências encontradas por outros autores. Co
mo foi observado por CARVALHO (1970), a prevalência desse parasi
ta vem sofrendo uma queda gradativa em nosso meio, fato talvez de 
vido a atuação dos antibióticos de largo espectro, hoje em dia 
muito empregados, e que atuariam tamb~m sobre essa espécie. 

B. Comparação entre os métodos de tamização, HOFFM.AN e FAUST 
no diagnóstico de teníase. 

A tamização, de acordo com MAGALHÃES e DUARTE(l95~ 
é o processo indicado para diagnosticar teníase. MAGALHÃES (1957) 
aconselha-o porque permite o diagnóstico específico; AWLATO · NETO 
et alii ( 1961) descrevem técnica de tamização usada no diagnósti 
co dessa parasitose; PESSOA (1967) cita, como métodos empregados 

no diagnóstico de teníase, o da fita gomada e o de tamização,afi~ 
mando· ser o diagnóstico específico uma vantagem deste Último mét.Q. 
do. 

Os métodos de FAUST e de HOFFM.AN normalmente nãt> 
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são empregados com a finalidade de diagnosticar teníase podendo, 

no entanto, revelar a presença de ovos dos cestÓides causadores 
dessa doença. 

Tendo portanto, utilizado o método de tamização can 
objetivo de diagnosticar teníase e visto que os métodos de FAUST 
e de HOFFM:AN também podem revelar a existência dessa para si tose, 
procuramos através dos resultados obtidos, verificarse o primeiro 
método citado oferece reais vantagens no diagnóstico d~ teníase 

quando comparado .aos outros dois. Para tanto, estabelecemos ini-
cialmente que o método de tamização seria considerado bom método 

para diagnosticar teníase caso revelasse pelo menos 757: de casos 
positivos para Taenia sp. Os restantes 25% seriam decorrentes de 
falhas desse método. Para decidir a esse respeito, aplicamos um 
teste estatístico baseado na distribuição binomial (teste de 1 pr,2_ 
porção), tomando como nível de significância o valor 5%· 

Os resultados de nosso trabalho apontam que dentre 
11 casos que se mostram positivos para Taenia sp, 6 são revelados 
pelo método de tamização. Aplicando o teste estatístico citado , 
comprovamos ser ~ tamização método aceitável para diagnosticar te 

, 
n~ase. 

O método de FAUST~ de acordo com nossos dados, mos 
tra 10 casos positivos para Taenia sp dentre os 11 examinados e o 
de HOFFMAN revela 100% dos casos positivos para os cestóides em 
apreço. Apesar de notar-se aparentemente, diferenças grandes, re

lativas à capacidade de detectar casos positivos dessa parasitos~ 
entre o método de tamização e os de FAUST e de HOFFMAN, procura
mos averiguar se as diferenças existentes são na realidade signi
ficantes estatisticamente. 

Para comparar os 3 métodos, como S\3 trata de amos

tras dependentes, utilizamos o teste Q de COCHRAN, fixando em 5% 
o nível de significância. 

Os resultados do teste aplicado permitem-nos con
cluir que entre os métodos de FAUST e de HOFFMAN não há diferença 
estatística significante no que respeita ao diagnóstico de tenía
se, ist.o é, os dois métodos revelam com a mesma exatidão casos da 
parasitose considerada. Entretanto, o mesmo teste estatístico re
vela que as diferenças entre o método de tamização e os métodos 
de FAUST e HOFFMAN, relativamente ao diagnóstico de teníase, são 
estatisticamente significant,_;s demonstrando que a probabilidade de 
obter resultados negatiyos para Tãenia sp é maior quando o método 
de tamização é utilizado, 
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Tais resultados não nos permitem concordar com MA

GALfmES e DUARTE (1956) segundo os quais a tamização de fezes é o 
processo mais indicado no diagn6stico de teníase. Esses mesmos r~ 
sultados nos lev'lm a discordar de MAGALHÃES (1957) que aponta ser 
a tamização processo superior ao método de FAUS~ no diagnósticoda 
parasitose citada. 

À vista dos resultados por n6s obtidos somos obri
gados a considerar que a preferência que tem sido demonstrada pe
la tamização, talvez por ser ~€todo de simples execução, pode le
var a interpretações falsas dos resultados de um trabalho em vir
tude desse método não detectar de modo preciso os casos positivos 
para Ta enia sp. 

IV - CONCLUSCES 

No pro sente trabalho, os resultados encontrados :P3:!: 

mitem-nos concluir que: 
1 -A prevalência de parasitoses intestinais na p~ 

pulação urbana do 22 Subdistrito de Botucatu mostra-se relativa-
mente baixa quando comparada à encontrada em outras lo:ca.lidades. 

2 -O parasitismo global é mais intenso entre pes
soas não brancas, provavelmente devido às precárias condições só-

. ,.. . 
c1o-econom1cas em que vive esse grupo. 

3 -A maior prevalência de enteroparasitosee é en
contrada em moradores· de cas2s que apresentam as seguintes carac
teristicas: construção de madeira, lixo não removido, água de a
bastecimento proveniente de poço, destino dos excreta para fossa~ 
estado de asseio "sofrível" ou "mau" da casa e quintal. Provavel
mente, tais condições, não de forma isolada, se constituem nos fa 
teres mais importantes para a ocorrência das parasitoses encontra 
das. 

4 - A prevalência de teníase na população estudada 
mostra-se muito baixa, e uma vez q~e não podemos descartar a pos
sibilidade de consumo de carne proveniente deabate clandestino , 
não nos permite concluir sobre a eficácia ou não do Serviço de 
Inspeção Veterin~ria do Matadouro Municipal de Botucatu. 

5 - O método de tamização mostra-se menos eficiente 
do que os m~todos de HOFFI\iAN e de FAUST no que respeita ao diag- · 
nostico de teníase. 
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V - RESUMO 

No presente trabalho, procura-se conhecer a preva
lência de enteroparasitoses na população urbana do 22 Subdistri
to de Batuca tu a través de exames coprológicos realizados pelos mé 
todos de FAUST, HOFFMAN e tamização. Compara-se este Último méto
do, que é usado no diagn6stico de teníase, com os ··outros dois a 
fim de verificar se realmente é mais eficiente. 

A .Prevalência de enteroparasi toses é relacionada cem 
atributos da população, como sexo, idade, cor e também com fato -
res ligados ao meio ambiente. 

O processo de amos~gem empregado é o casual sim

ples, em duplo estágio,sendo o quarteirão a unidade prim~ria do 
primeiro estágio e o domicÍlio a unidade do segundo estágio. 

Dentre as 895 pessoas examinadas, 53,76% mostram-se 
infestadas por uma ou mais espécies de parasitas intestinais. As 
provalôncias das 13 espécies encontradas são as seguintes: Ancyl~ 

tomidae, 17,54%; ~ trichiurus, 13,63%; A. lumbricoides, 10,39% ; 
S~ storcoralis, 6,03~; ~ vermicularis, 3,69%; ~ ~' 1,79% 
Taenia sp, 1 1 22%; S. mansoni, 0,22%; E. coli, 15,53%; ~ lamblia, 

14,07%; E. ~~ 2,35%; h bütschlii, 1,01% e E.histolytica,0,22%. 
Na comparação entre métodos verifica~se que a tami

zação se mostra menos eficiente fr.ente aos métodos de FAUST e de 
HOFFMAN no que respeita ao diagn6stico de teníase. 

SUMMARY 

A study of the prevalence of intestinal para si tosá.s 
on tho population of the Botucatu's 2nd Subdistrict, S. Faulo,Br~ 
zil, is presented. Passed stool was examined by using FAUST, HOF
ID~AN and tamization techniques. Tamization technique, which is 
used to taenia sis' diagnosis, is compared wi th the other mentionrl 
techniques in order to know whether it is really more efficient. 

The prevalence of intestinal parasitosis is related 
to population characteristics such as sex, age, race and 
environmental features. 

Simple random sampling technique in double 
was applied. 

some 

stage 

Among 895 examined persons, 53,76% are infected by 
intestinal parasites. The prevalenco of the various parasites are: 
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Ancylostomidae, 17,54%; ~ trichiurus, 13,63%; ~ lumbricoides , 
10,39%; ~ stercora1is, 6,03%; ~ vermicu1aris, 3,69%; .~ ~ , 
1,79%; Taenia sp, 1,22%; S. mansoni, 0,22%; ~ coli, 15,53~; G. 
1amb1ia, 14,07%; E. ~' 2,35%; l!., btitsch1ii, 1,01% and E. 

histolytica~ 0,22%~ 

Comparison of FAUST' S, HOFFMAN' S and tamiza tion tail 

niques showed the last one to be less efficiont in w!lich concerns 
taenia sis diagnosi s. 
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