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Introdução  

A enteroparasitose é um grave problema de saúde pública que afeta 
principalmente os países de terceiro mundo acarretando quadros graves de 
diarreia crônica e desnutrição, comprometendo o desenvolvimento físico e 
intelectual, principalmente nas faixas etárias mais jovens da população (LUDWIG 
et al,1999). Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), a investigação 
epidemiológica de surtos de enteroparasitoses deve ser exercida em todo 
território nacional. Considerando o alto índice de parasitoses diagnosticada em 
crianças pertencentes a quarta micro-área do PSF Vila Park Ibituruna, localizado 
na área urbana do município de Governador Valadares, que é carente em infra-
estrutura de saneamento básico, o presente estudo buscou conhecer a relação 
entre os determinantes sociais e as parasitoses intestinais e suas conseqüências 
em crianças no Brasil por meio de revisão bibliográfica. 

 Conhecer a relação entre os determinantes sociais e as parasitose intestinais e 
suas consequências em crianças no Brasil por meio de pesquisa bibliográfica. 

Objetivo(s) 

O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica, por meio da busca de 
artigos de cunho científico publicados entre os anos de 1980 a 2008.  

Após uma primeira consulta aos artigos levantados, foram incluídos na revisão 
apenas aqueles que preenchiam o critério pré-definido: falar sobre 
enteroparasitoses na infância e seus principais determinantes, sendo adotado 
como critérios de inclusão: estudos em menores de 15 anos de idade, com doença 
parasitária intestinal, pesquisa em humanos. Critérios de exclusão: artigos 
contendo somente população adulta, artigos com população adulta e infantil, mas 
sem estratificação por idade na análise dos dados, artigos com pacientes 
hospitalizados. Foram utilizados os seguintes descritores: enteropatias, infância, 
creche, indicadores. A busca bibliográfica dirigiu-se a três indexadores: Lilacs, ou 
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(http://www.bireme.br/bvs); PubMed-MEDLINE, da Nacional Library of Medicine 
dos Estados Unidos da América (http://www.pubmed.com.br); e SciELO, ou 
Scientific Electronic Library Online (http://www.scielo.org).  

Finalmente, realizou-se a análise descritiva da amostra bibliográfica, 
acompanhada de discussão sobre os aspectos abordados por cada trabalho. 

Metodologia  
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O principal grupo etário atingido pela doença é o infanto juvenil,  sendo atribuído a 
diversos fatores, como imunidade, grau de instrução dos pais, fatores nutricionais e tipo 
de instituição escolar frequentada pela criança. Nos artigos pesquisados, foi encontrado 
baixa incidência de parasitose nas crianças menores de um ano(COSTA-MACEDO 2000), 
fator atribuído ao aleitamento materno, pois os lactentes em aleitamento materno 
exclusivo, não foram diagnosticados portando enteroparasitos, Prado no ano de 2000, 
aponta que a medida que se aumenta a idade escolar, ocorre simultaneamente um 
aumento no nível de infecção, pode-se atribuir a isso, uma maior interação das crianças 
com o ambiente, ficando mais expostas a fatores de risco, principalmente no 
peridomicílio, caso o local não possua níveis adequados de saneamento básico.  
Quadros,2004 e Gurgel 2005 apontaram as creches como um dos principais fatores de 
risco para enteroparasitose na infância. De acordo com Menezes (2008),  Tsuyuoka, et al 
et al. (1999), Prado et al. (2001), Tavares et al, (1999), Neves et al.(2005), as principais 
complicações na infância, decorrentes da parasitose intestinal, incluem a anemia, 
desnutrição, baixo rendimento escolar, diarréia e baixo crescimento pondero estatural, 
isso pode ser atribuído, principalmente as altas cargas parasitárias, bem como constantes 
reinfecções. 
 Nota-se que nos dias atuais as parasitoses intestinais vem perdendo espaço no Programa 
Saúde da Família para as doenças crônico degenerativas, e para as metas dos diversos 
programas cobrados pelo Ministério da saúde, devido a sua baixa letalidade, porém 
diante a persistência da alta incidência, deve se repensar as medidas profiláticas 
adotadas  a fim de diminuir a ocorrência de tais doenças no país, visto que as mesmas 
são responsáveis por comprometer o desenvolvimento infanto juvenil, portanto faz se 
necessário por parte das ESF realizar trabalhos que visem educação em saúde no âmbito 
familiar e escolar, transmitindo informações referentes aos principais métodos 
profiláticos, buscar junto aos conselhos municipais de saúde, participação ativa no 
controle dessa enfermidade, mobilizando a população a cobrar dos gestores melhorias 
sanitárias, pois é visível que o tratamento medicamentoso em massa adotado, a fim de 
erradicar as enteroparasitoses não passa de medida política e paliativa, não atingindo 
resultado satisfatório em longo prazo, e quem continua a padecer e pagar os tributos por 
tais medidas, é a juventude brasileira. 
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Objetivos Específicos 
 
Conhecer os determinantes relacionados as parasitoses intestinais em crianças no 
Brasil; 
Conhecer as principais consequências do alto índice de parasitose intestinal no 
desenvolvimento infantil. 

Resultado e considerações finais 

A  enteroparasitose esta  intimamente ligada  a condição socioeconômica da 
população,  acarretando grave  problema de saúde pública nos países 
subdesenvolvidos. Entre os fatores sociais, correlacionados com a incidência da 
doença, pode-se citar, condições precárias de moradia, déficit no  índice de 
saneamento básico, segundo estudo recente do IBGE (2008) as redes coletoras 
de esgota atendiam a menos da metade da população brasileira, baixo nível de 
escolaridade, de higiene social e coletivo, e idade do hospedeiro (PRADO, 2001, 
NEVES, 2005) .  
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