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RESUMO 
 

Foi comparada a prevalência de parasitoses intestinais entre 1090 crianças 

de até 60 meses de idade, frequentadoras de 17 creches municipais de Osasco/SP, 

durante os anos de 2008 a 2012 com dados de outro estudo desenvolvido com 

dados de dois quinquênios anteriores (1997 a 2002 e 2003 a 2007). O protozoário 

G. lamblia mostrou-se o enteroparasita predominante em todos os períodos 

estudados, com prevalências de 37,4%, 41,6% e 53,9% respectivamente, para 

primeiro, segundo e terceiro quinquênios. 

INTRODUÇÃO 

As enteroparasitoses são patologias cujos agentes infecciosos localizam-se, 

ainda que em período restrito de seu ciclo evolutivo, no aparelho digestivo do 

homem (Baptista et. al., 2006), podendo promover mudanças no estado físico, 

psicossomático e social, exercendo impacto negativo na qualidade de vida de seus 

portadores, sobretudo os indivíduos jovens e crianças de classes sociais inferiores, 

que sofrem com a precariedade dos serviços sanitários, maus hábitos de higiene, 

susceptibilidade à desnutrição e em locais de aglomerações (creches, escolas, 

asilos e orfanatos) que favorecem a contaminação e disseminação dessas infecções 

(Zaiden et. al., 2008). 

O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho se deu 

concomitantemente com as mudanças relacionadas aos cuidados dedicados à 

criança, outrora realizados no âmbito do seio familiar e, hoje, delegado às creches. 

Como consequência disso, têm-se pré-escolares sujeitos a infecção por 

enteroparasitos que segundo Franco & Cordeiro (1996), são agentes de maior risco 

de exposição às características da própria criança e das creches. Como 

características da criança, têm-se o sistema imunológico imaturo, a fase oral de 

exploração, a incontinência fecal e os deficitários hábitos de higiene (Ludwig et. al., 

1992). E, como características das creches, têm-se um grande número de crianças 

alojadas em locais fechados, precariedade das condições higiênicas e atendentes 

mal treinados (Barçante et. al., 2008; Andrade et. al., 2008). Nesse contexto, o fato 

de frequentar uma creche pode expressar um fator de exposição às 

enteroparasitoses, sendo as crianças frequentadoras de creches mais sujeitas a 
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contrair esses tipos de infecções do que aquelas que não as utilizam (Monteiro et. 

al., 2009). 

OBJETIVOS 

1-Conhecer a prevalência de parasitose intestinal na população estudada, no 

período de cinco anos; 2- Conhecer os antecedentes de saúde e fatores 

socioeconômicos na população estudada; 3 - Verificar possíveis associações entre 

antecedentes de saúde, fatores socioeconômicos e presença de parasitose; 4 - 

Realizar comparações entre os dados do período estudado com dados de outros 

dois quinquênios anteriores 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com análise da prevalência 

de parasitoses de crianças frequentadoras das creches do município de Osasco que 

participaram do projeto “Avaliação da enteroparasitose e fatores socioeconômicos 

associados em pré-escolares do município de Osasco: uma retrospectiva de três 

quinquênios”.  

Participaram do estudo 2945 crianças de até 60 meses de idade, 

frequentadoras de 28 creches municipais de Osasco, durante o período de quinze 

anos, divididos em três quinquênios (1997 a 2002, 2003 a 2007 e 2008 a 2012).  

O presente estudo foi realizado no Centro Universitário UNIFIEO, localizado 

no município de Osasco, que mantém, desde 1997, convênio firmado com a 

Prefeitura municipal, mediante as Secretarias de Educação e Saúde. Esta parceria 

compreende a realização de exames parasitológicos de fezes de crianças de 

creches municipais pelo Instituto de Pesquisa UNOLAB/UNIFIEO. As creches foram 

escolhidas por sequência aleatória, determinada pela Secretaria da Educação. O 

Instituto de Pesquisa UNOLAB possui um laboratório devidamente equipado para 

realização de exames parasitológicos que são realizados por alunos estagiários dos 

cursos de Biologia, Farmácia do Centro Universitário UNIFIEO, supervisionados por 

monitores e professores de parasitologia.   

Coleta e análise estatística do banco de dados: Em cada creche foram 

realizadas duas reuniões expositivas com a equipe da creche e responsáveis pelas 
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crianças, onde foram abordados os temas “Parasitoses Intestinais na Infância” e a 

dinâmica do projeto. Só foram incluídas crianças cujos pais/responsáveis 

concordaram em sua participação com assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido. Os pais/responsáveis que consentiram com a participação dos filhos na 

pesquisa receberam um questionário socioeconômico (anexo 02), que deveria ser 

entregue à creche e, posteriormente, encaminhado ao UNOLAB. O objetivo desse 

questionário era de conhecer o histórico de saúde das crianças e situação 

socioeconômica da família. Esses dados alimentaram um banco de dados que 

originaram tabelas em Excel, que possibilitaram a correlação das condições de 

moradia, escolaridade materna, renda per capta, idade da criança, entre outras 

variáveis com o fato de o pré-escolar estar ou não parasitado.  

Obtenção do material biológico e análise: a coleta do material fecal foi 

realizada pelos professores de cada creche, tendo sido recolhido com espátulas, 

acondicionados em coletor universal e encaminhados ao UNOLAB. A presença de 

parasitas intestinais foi avaliada através da análise de pelo menos duas amostras de fezes 

de cada criança. Para a análise das amostras, foram utilizados os métodos de 

sedimentação espontânea de Hoffman, formol-éter (Ritchie) e Kinyoun (Eurico, Litton, 

1999), a fim de verificar a presença de cistos, ovos ou larvas de parasitas intestinais. Os 

resultados dos exames foram impressos e encaminhados para a creche. O 

tratamento dos casos positivos foi prescrito por médicos do Programa Saúde da 

Criança da Secretaria de Saúde de Osasco, que na ocasião de prescrição 

realizaram palestra educativa para funcionários e pais sobre prevenção de 

parasitoses intestinais na infância. Os medicamentos foram sempre dispensados 

pela Secretaria de Saúde de Osasco. Seis meses após o término do tratamento foi 

realizado novo exame protoparasitológico para os casos positivos. 

Análise Estatística: Os resultados dos dois primeiros quinquênios (1997 a 

2002 e 2003 a 2007) foram avaliados num projeto anterior. No presente estudo, 

avaliou-se dados do quinquênio compreendido entre 2008 a 2012 e os resultados 

foram comparados com os dados dos quinquênios anteriores, para efeitos de 

analises estatísticas, com autorização da coordenadora do UNOLAB. As atividades 

do UNOLAB começaram apenas no segundo semestre de 1997, portanto este não  

contado como o primeiro ano de estudo. Desta forma, consideramos que 1998 a 

2002 corresponda ao primeiro quinquênio, somado dos dados do segundo semestre 
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de 1997. As analises estatísticas foram realizadas com o auxílio dos programas EPI-

INFO versão 6.09 (DEAN et al., 1994) e Jandel Sigma Stat® (Fox, 1994), para a 

comparação de variáveis dos grupos independentes foram utilizados o teste Qui 

quadrado (X²) e Regressão linear. O nível para rejeição da hipótese de nulidade foi 

fixado em  0,05 ou 5% em todos os testes. O teste Qui quadrado foi aplicado em 

tabela 2x2 para a comparação de proporções. 

RESULTADOS 

O protozoário G. lamblia foi o enteroparasita predominante, com 

prevalências de 37,4%, 41,6% e 53,9% respectivamente, para primeiro, segundo e 

terceiro quinquênios (Tabela 1). Esses dados são semelhantes àqueles encontrados 

em outras cidades paulistas, como Mirassol (61,1%) e Botucatu (63,3%). Porém, 

alguns estudos mostram percentuais ainda mais altos (74,6% em Uruguaiana/RS) 

ou mais baixos (13,5% em Campinas/SP). O aumento da prevalência deste 

protozoário ao longo dos períodos avaliados está ligado ao uso de água não tratada 

para a higiene pessoal, higienização e preparo dos alimentos (Komagome, 2007). 

No primeiro quinquênio (1997-2000), mais de 60% das crianças de todas as 

creches estudadas estavam parasitados (Tabela 2). A prevalência mais alta foi 

encontrada nos alunos na creche S. Zanardi (81,9%, zona sul), seguida da A. 

Belacosa (69,7%, nordeste) e O. Pavão (64,5%, noroeste). Possivelmente, a alta 

prevalência de enteroparasitos nos pré-escolares pode ser explicada pelo fato de 

que essas regiões eram servidas por serviços públicos de saneamento e saúde 

precários. Percebe-se que ao se comparar os dados do primeiro e do ultimo 

quinquênio (2008 a 2012) houve uma queda da parasitose para apenas 20%. As 

menores prevalências foram encontradas em alunos das creches A.Tozetto (12%, 

zona sul) e Irmã Mª Constâncio (14,6%, sudeste). Pode-se inferir que a queda na 

incidência das parasitoses intestinais ocorreu devido às melhorias das condições 

sócio sanitárias da população estudada ao longo de todo o período. Verificou-se 

também, a população pediatria de algumas creches foram estudadas no segundo e 

terceiro quinquenios (2003-2007 e 2008-2012), o que nos permitiu avaliar 

estatisticamente a evolução prevalência das parasitoses nessa população. Em 

ambos os quinquênios, cerca de 15% das crianças da creche Lar da Infância 

(sudoeste) permaneceram parasitadas. Encontrou-se aumento da incidência de 
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parasitose nas crianças de três creches:Giuseppa (de 14,7% para 18,2% - sudeste), 

Recanto Alegre (de 19,2% para 23% - sudoeste) e Ezio Melli (de 26,7% para 28,8% 

- noroeste). O aumento da prevalência de enteroparasitos  nos pré escolares 

ocorreu justamente nas regiões mais pobres da cidade. Machado e colaboradores 

(1999) afirma que tanto o nível socioeconômico quanto o cultural induzem positiva 

ou negativamente nas condições de higiene pessoal e cuidados com a água e 

alimentos. As quedas mais pronunciadas nos percentuais de positividade para 

parasitas intestinais ocorreram nos alunos das creches A. S. Medeiros (de 32,7% 

para 17%) e Rosa Broseghini (de 34,6% para 24%) (ambas na região noroeste) e 

Amélia Tozetto (de 26,3% para 12% - Sul). 

Avaliando-se o panorama da incidência de parasitos intestinais nos três 

quinquênios, levando-se em consideração as diferentes regiões da cidade de 

Osasco verificou-se que a região Noroeste apresentou queda na incidência de 

parasitos (60,9%, 37,7% e 28,3%, respectivamente) do primeiro para o segundo e 

terceiro quinquênio. A região Sudeste também exibiu diminuição da prevalência de 

enteroparasitos, no mesmo período (53,7%, 17,3% e 16,3%, respectivamente). A 

maior diminuição da prevalência de enteroparasitos nos pré escolares foi verificada 

nas creches da região Sul (71,2%, 29,1% e 19,1%, respectivamente).  

Creches das regiões Sudoeste e Centro não foram incluídas na primeira 

etapa do estudo, no entanto apareceram nos períodos seguintes (2003-2007 e 

2008-2012). Verificou-se que nesses dois períodos houve um pequeno aumento do 

parasitismo intestinal infantil (Sudoeste: de 19% para 23% e Centro: de 27% para 

28%)(Tabela 3).  

A análise do OR demonstrou que no primeiro quinquênio, as crianças 

frequentadoras das creches localizadas na zona sul da cidade tinham 2,83 mais 

chances de adquirirem parasitose intestinal (p = 0,000). Já no segundo quinquênio 

não foi encontrada relação de significância em nenhuma das regiões (p = 0,208). 

Mas no último quinquênio as crianças das creches da região noroeste tinham 2,03 

chances de adquirirem parasitose e as crianças das creches da região central 

tinham 1,96 chance de se tornarem parasitadas (p = 0,006) (Tabela 3). 

Observou-se que houve queda na prevalência de enteroparasitos ao longo 

dos quinquênios (Tabela 7). Enquanto que no primeiro foi encontrada positividade 
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em mais de 57% das amostras fecais analisadas, no segundo quinquênio esse 

percentual caiu para menos de 31% e no último quinquênio voltou a cair para menos 

de 23%. Ao se comparar as prevalências de parasitose pelo OR verificou-se que no 

primeiro quinquênio, uma criança tinha 3,02 vezes mais chances contrair parasitose 

de (p =0,00), do que as crianças do terceiro quinquênio.   

Encontrou-se maior prevalência de parasitose entre as crianças do sexo 

feminino tendo significância importante no segundo quinquênio (OR= 1,4, p=0,019); 

escolaridade da mãe foi fator preponderante para parasitose em crianças de todos 

os quinquênios (OR = 1,66 a 2,18 com p=0,004 a 0,00). Renda per capta menor que 

um salário mínimo/pessoa se destacou como sendo de influencia no primeiro e no 

terceiro quinquênios (OR 1,53  1,55 com p= 0,06 e 0,04 no primeiro período e OR 

de 1,79 com p=0,56) no terceiro período. O número de moradores por cômodo (dois 

ou mais) esteve relacionado com os percentuais elevados de parasitose nos 

segundo e terceiro quinquênio ( OR= 0,64 e 0,65 com p= 0,021 e 0,029, 

respectivamente). As variáveis idade e presença de esgoto não mostraram 

significância em nenhum dos períodos estudados.  

 

TABELA 1. Prevalência (%) de parasitas intestinais encontrados em 1062 crianças de até 
60 meses de idade, frequentadoras de 28 creches municipais de Osasco, segundo períodos 
(1997 a 2002, 2003 a 2007 e 2008 a 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2.  Prevalência (%) de parasitoses intestinais encontrados em 2945 crianças de 
até 60 meses de idade, segundo 28 creches municipais de Osasco, por etapa do estudo 
(1997 a 2002, 2003 a 2007 e 2008 a 2012). 

PARASITA 
1997 – 2002 (n=759) 2003 – 2007 (n=382) 2008 – 2012 (n=297) 

n % n % n % 

Giardia lamblia 284 37,42 159 41,62 160 53,87 

Entamoeba coli  182 23,98 46 12,04 33 11,11 

Ascaris lumbricoides  94 12,38 49 12,83 23 7,74 

Endolimax nana 31 4,08 38 9,95 40 13,47 

CRECHE 

1997 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2012 

POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS 

% % % % % % 

S. ZANARDI (n=105) 81,9 18,1 - - - - 

L. TOMAZ (n=104) 53,85 46,15 - - - - 
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TABELA 3. Prevalência (%) de parasitoses intestinais em 2945 crianças com até 60 
meses de idade, frequentadoras de 28 creches municipais de Osasco, conforme 
localização da creche (zonas) e período (1997 a 2002, 2003 a 2007 e 2008 a 2012). 

                                                    X² = 21,39 / p = 0,000                                      X² = 1,59 / p = 0,208                                         X² = 7,54 / p = 0,006 

 

A. BELACOSA (n=89) 69,66 30,34 - - - - 

J. F. GARCIA (n=81) 37,04 62,96 - - - - 

O. PAVÃO (n=107) 64,49 35,51 - - - - 

B. OLIVEIRA (n=102) 34,31 65,69 - - - - 

S. OMOSAKU (n=98) 56,12 43,88 - - - - 

P. PENOV (n=123) 53,66 46,34 - - - - 

O. M. J. CARVALHO (n=107) 60,75 39,25 - - - - 

I. BELMONTE (n=131) - - 25,95 74,05 - - 

P. POLEGAR (n=116) - - 44,83 55,17 - - 

A. S. MEDEIROS (n=195) - - 32,67 67,33 17,02 82,98 

HAS MARIM (n= 60) - - 28 72 20 80 

S. FARAH (n= 247) - - 43,24 56,76 37,5 62,5 

A. TOZETTO (n=144) - - 26,32 73,68 12 88 

J. ESPINOSA (n=69) - - 25 75 21,95 78,05 

V.CATAN (n=58) - - 31,03 68,97 27,59 72,41 

GIUSEPPA (n=67) - - 14,71 85,29 18,18 81,82 

L.INFÂNCIA (n=137) - - 14,71 85,29 14,49 85,51 

R. ALEGRE (n=125) - - 19,18 80,82 23,08 76,92 

E. MELLI (n=119) - - 26,67 73,33 28,81 71,19 

R. BROSEGHINI (n=198) - - 34,57 65,43 23,93 76,07 

A. AGUIAR (n=112) - - 31,75 68,25 28,57 71,43 

IRMÃ Mª CONSTÂNCIO (n=48) - - - - 14,58 85,42 

SERAPHINA BISSOLATTI (n=64) - - - - 17,19 82,81 

ALHA ELIAS (n=37) - - - - 21,62 78,38 

LEONIL BORTOLOSSO (n=39) - - - - 43,59 56,41 

JOÃO CORREIA (n=63) - - - - 22,22 77,78 

ZONAS  

1997-2002 (n=916)             2003-2007 (n=939)                                                 2008-2012 (n=1090) 

POSITIVOS NEGATIVOS 
 

OR 
POSITIVOS NEGATIVOS 

 
OR 

POSITIVOS NEGATIVOS 
 

OR 

% %  % %  % %  

NOROESTE  60,49 39,51 1,75 37,74 62,26 1,80 28,33 71,67 2,03 

NORDESTE  46,69 53,31 1,00 -  - - -  - - 

CENTRO  - - - 26,88 73,12 1,75 27,59 72,41 1,96 

SUDESTE 53,74 46,26 1,33 17,32 82,68 1,00 16,29 83,71 1,00 

SUDOESTE - - - 19,18 80,82 1,36 23,08 76,92 1,54 

SUL 71,23 28,77 2,83 29,09 70,91 1,96 19,05 80,95 1,21 

TOTAL 57,21 42,79  30,67 69,33  22,94 77,06  
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TABELA 4. Prevalência (%) de parasitoses intestinais em 2945 crianças de até 60 
meses de idade, frequentadoras de 28 creches municipais de Osasco, segundo 
períodos (1997 a 2002, 2003 a 2007 e 2008 a 2012). 

 

 

 

 

 

                       
X² = 160,49 / p = 0,00 

 

 

TABELA 5. Prevalência de parasitoses intestinais em 2945 crianças de até 60 
meses de idade, frequentadoras de creches municipais de Osasco, segundo fatores 
socioeconômicos e ambientais e períodos (1997-2002, 2003-2007 e 2008-2012). 

  

Período 
Positivo (%) 

 
Negativo (%) OR 

 

1997 a 2002 (n=916) 57,2 42,8 4,49 
 

2003 a 2007 (n=939) 30,7 69,3 1,49 
 

2008 a 2012 (n=1090) 22,94 77,06 1,0 
 

VARIÁVEL 
1997 - 2002  

OR (intervalo) 
p 

2003 - 2007  
OR (intervalo) 

p 

2008-2012  
OR (intervalo) 

p + - + - + - 

SEXO  % %  % %  % %  

Feminino (n=480) 58,3 41,7 
1,10 (0,83 -1,40) 

0,577 

34,2 65,8 
1,4 (1,06 -1,85) 

0,019 

26,9 73,1 
1,24 (0,93 - 1,66) 

0,14 
Masculino (n=458) 56,5 43,5 27,1 72,9 22,8 77,2 

IDADE 

< 23 meses (n=314) 54,1 45,9 
0,84 (0,61-1,67) 

0,299 

29,6 70,4 
0,81 (0,59 -1,10) 

0,174 

22,1 77,9 
0,77 (0,56 - 1,1) 

0,116 
> 24 meses(n=440) 58,4 41,6 34,3 65,7 26,8 73,2 

ESCOLARIDADE DA MÃE 

Até 8 anos (n=384) 58,5 41,5 1,66 (1,17-2,37) 
0,004 

36,7 63,3 1,89 (1,35 -2,66) 
0,00 

34,1 65,9 2,18 (1,52 - 3,13) 
0,00 Mais que 8 anos (n=294) 45,9 54,1 23,5 76,5 19,1 80,9 

RENDA PER CAPTA 

< 0,5 s.m. (n=303) 64,8 35,2 
1,53 (1,13 - 2,07) 

0,006 
28,4 71,6 

0,94 (0,70 - 1,28) 
0,713 

34,0 66,0 
1,30 (0,89 - 1,88) 

0,182 

>0,5 < 1,0 s.m. (n=81) 59,6 40,4 
1,55 (1,15 - 2,11) 

0,004 
32,1 67,9 

0,96 (0,71- 1,31) 
0,805 

31,0 69,0 
1,79 (0,98 - 3,26) 

0,056 

> 1,0 s.m. (n=582) 54,3 45,7 
1,25 (0,66 - 2,36) 

0,492 
29,2 70,8 

0,84 (0,5 - 1,42) 
0,514 

22,4 77,6 
1,15 (0,76 - 1,72) 

0,511 

PRESENÇA DE ESGOTO 

Sim (n=607) 51,6 48,4 0,85 (0,62-1,17) 
0,325 

29,2 70,8 0,86 (0,54 - 1,38) 26,8 73,2 1,35 (0,83 - 2,22) 
0,229 Não (n=93) 55,6 44,4 32,3 67,7 0,542 21,3 78,7 

MORADORES POR CÔMODO 

Menos de 2 (n=462) 56,6 43,4 0,8 (0,59 -1,1) 
0,166 

28,4 71,6 0,64 (0,43 - 0,93) 20,7 79,3 0,65 (0,43 - 0,96) 
0,029 2 ou mais (n=154) 61,9 38,1 38,3 61,7 0,021 28,8 71,2 
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ANIMAIS NO DOMICÍLIO 

Sim (n=162) 59,9 40,1 0,66 (0,47- 0,95) 
0,024 

31,5 68,5 0,94 (0,62 - 1,4) 27,2 72,8 1,15 (0,80 - 1,65) 
0,453 Não (n=322) 69,2 30,8 32,9 67,1 0,75 24,5 75,5 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ainda que se possa observar a diminuição geral da prevalência de 

parasitose intestinal em pré-escolares ao longo dos quinquênios envolvidos no 

estudo (1997-2002, 2003-2007 e 2008-2012) o percentual de amostras positivas 

para giardíase aumentou, comprovando que o poder público precisa dar maior 

atenção para o saneamento básico e saúde da população da cidade de Osasco. 
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