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Resumo: O objetivo dessa revisão é de identificar fatores de risco para enteroparasitoses em 

crianças, relacionados à pobreza, citados em artigos científicos. Foi realizado um 

levantamento bibliográfico, nas bases de dados SciELO e PubMed, a partir dos descritores: 

“helmintíases/helminthiasis”, “crianças/children” e “pobreza/poverty”. Nesta revisão, 

podemos identificar uma alta prevalência de infecções parasitárias em crianças, associada à 

fatores de risco relacionados à pobreza, como a falta de saneamento básico e a má higiene 

pessoal. Dessa forma, podemos enfatizar a necessidade de projetos educacionais que tenham 

como objetivo conscientizar a população sobre os riscos de infecção por enteroparasitas. 

Descritores: Helmintíase; criança; pobreza. 

POVERTY AS A RISK FACTOR FOR ENTEROPARASITOSIS 

Abstract: The aim of this review was to identify risk factors for enteroparasitosis in poverty-

related children cited in scientific articles. A bibliographic survey was performed, in the 

SciELO and PubMed databases, from the descriptors: “helminthiasis / helminthiasis”, 

“children” and “poverty”. In this review, we identified a high prevalence of parasitic 

infections in children, associated with poverty-related risk factors such as poor sanitation and 

poor personal hygiene. Thus, we can emphasize the need for educational projects that aim to 

make the population aware of the risks of infection with enteroparasites. 

Keywords: Helminthiasis; Children; poverty. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Os parasitas intestinais formam um grupo de parasitas cosmopolitas que incluem 

espécies de protozoários e helmintos (STRUNZ et al., 2014), que são transmitidos aos seres 

humanos através da contaminação fecal do solo, seja por meio da penetração da pele, ou 

através da ingestão de ovos embrionados (JOURDAN et al., 2017). A enfermidade atinge 
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várias faixas etárias, no entanto a população infantil é vista como protagonista, dado que é o 

grupo de maior vulnerabilidade, devido ao desconhecimento dos princípios básicos de 

higiene. Dentre as principais manifestações clínicas encontradas, destaca-se a desnutrição, a 

anemia, a diarréia, deficiência no aprendizado e desenvolvimento físico (NAVONE et al., 

2017). 

As infecções por helmintos transmitidos pelo solo são classificadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como doenças tropicais negligenciadas. Estima-se que 

aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas em todo o mundo estejam infectados com pelo 

menos um dos principais Helmintos Transmitidos pelo Solo - STHs (Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanos) (PULLAN et al., 2014). 

Portanto, o objetivo desta revisão é de identificar, com base em resultados de 

pesquisas científicas, quais fatores de risco relacionados à pobreza foram citados em estudos 

sobre a infecção por enteroparasitas em crianças. Esperamos apresentar uma definição clara 

da população em risco para contaminação por enteroparasitoses sejam helmintos e/ou 

protozoários. 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa que surge a partir do levantamento de artigos 

científicos na literatura. Realizou-se uma busca nas bases de dados: Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e US National Library of Medicine National Institutes of Health 

(PubMed). Os descritores utilizados para a busca dos artigos foram previamente definidos a 

partir de uma pesquisa no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram definidos como 

descritores as palavras, helmintíases/helminthiasis, crianças/children e pobreza/poverty. 

Como critérios de inclusão os artigos selecionados deveriam ser publicados em 

português, inglês e/ou espanhol; disponibilizados na íntegra e que retratasse a temática 

referente à esta revisão respondendo ao questionamento central, além de publicados e 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos. Foram excluídos outros 

trabalhos de revisão bibliográfica ou ainda aqueles que tratassem de outra temática. A análise 

e a síntese dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de forma descritiva, 

possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o intuito de reunir o 

conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. 
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3.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os termos booleanos utilizados no Scielo: Helminthiasis AND 

children e no Pubmed: Helminthiasis AND children AND poverty, foram encontrados 155 

artigos no total (15 artigos do Scielo e 140 artigos do Pubmed). Ao aplicar os critérios de 

exclusão, 149 artigos foram retirados por serem artigos de revisão ou que não estavam de 

acordo com o tema proposto. Dessa forma, obteve-se como amostra final 6 artigos originais, 

que pesquisaram a prevalência das enteroparasitoses em crianças com alguns fatores de risco 

relacionados à pobreza, como a falta de saneamento básico e os maus hábitos de higiene. Os 

trabalhos estão listados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Apresentação dos artigos científicos selecionados de acordo com o objetivo, 

fatores de risco, parasitas encontrados e conclusão. 

Autor, ano Objetivo Participantes 

Idade 

(média ± 

DP) 

Parasitas 

(%) 

Fator de 

risco 

(p <0,05) 

Conclusão 

Fonseca, 

et al. (2010) 

Descrever a 

ocorrência de geo-

helmintíases em 

crianças e identificar 

fatores de risco 

ambientais e sócio-

econômicos 

relacionados com a 

sua distribuição. 

2.523 

crianças 

8,9 anos 

± 2,4 

anos 

Ascaris 

lumbricoides 

(25%), 

Ancilostomíde

os (12,2%) e 

Trichuris 

trichiura 

(12,2%). 

Casa com até 4 

cômodos 

p=0,09. 

Necessário 

investimento 

direcionado 

para a melhoria 

das condições 

ambientais e 

socioeconômic

as 

Ojja, et 

al.(2018) 

Avaliar a 

prevalência, a 

intensidade e os 

fatores 

associados por 

STH em crianças 

em idade pré-

escolar, no 

distrito de 

Hoima, Uganda. 

562 

crianças 
3,9 anos 

Ancilostomí

deos 

(18,5%), 

Ascaris 

lumbricoide

s (9,8%), 

Trichuris 

trichiura 

(0,5%). 

Local de 

residência 

p= 0,020, 

raramente 

lavar as 

mãos antes 

de defecar 

<0,001. 

Há 

necessidade 

de criar 

hábitos de 

higiene 

pessoal e 

ambiental. 
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Ganguly, 

et 

al.(2017) 

Estimar a 

prevalência e a 

intensidade das 

infecções por 

STH. 

6421 

crianças. 
8 anos. 

Ascaris 

lumbricoide

s (69,9%), 

Ancilostomí

deos e 

Trichuris 

trichiura 

(22,6%). 

Baixa 

escolaridade 

p=0,182, 

tipo de 

moradia 

p=0,008, 

local de 

defecação 

p=0,000. 

Em vista da alta 

prevalência 

notou-se a 

necessidade de 

cuidados de 

saúde como 

medicação 

helmíntica 

para a 

população em 

risco. 

Gabriel, 

et al. 

(2014) 

Identificar 

fatores de risco 

associados à 

transmissão de 

STH e 

intensidade de 

infecção entre 

escolares 

primários 

residentes na 

zona rural de 

Honduras. 

320 

escolares

. 

9,6 ± 

1,4. 

Ascaris 

lumbricoide

s (30,3%), 

Trichuris 

trichiura 

(66,9%) e 

Ancilostomí

deos 

(15,9%). 

Domicílio 

com piso de 

terra 

p=0,036, 

defecação 

em 

ambiente 

aberto 

p=0,064. 

Necessidade de 

administração, 

captação, 

monitoramento  

e prevenção em 

todo o 

território, com 

ênfase nas 

comunidades 

rurais remotas. 

Menzies, 

et al 

(2014). 

Analisar dados 

coletados 

prospectivament

e durante os 

primeiros 3 anos 

e vida na coorte 

de nascimento no 

Equador tropical. 

2.404 

recém-

nascidos

. 

23 

meses 

primeira 

infecção. 

Ascaris 

lumbricoide

s (33,2%), 

T.trichiura 

(21,3%), 

Strongyloid

es 

stercoralis 

(1,4%) e 

Ancilostomí

deos(0,9%). 

Baixa 

escolaridade 

p<0.001, 

baixo nível 

socioeconô

mico 

p<0,001, 

residências 

com muitos 

moradores 

p<0,001. 

Mais de 40% 

das crianças 

foram 

infectadas 

pelo menos 

uma vez por 

parasita STH 

durantes os 

primeiros 3 

anos de vida. 

Ahmed, 

et al 

(2011). 

Determinar a 

atual prevalência 

e intensidade de 

infecções por 

STH e investigar 

os potenciais 

fatores de risco 

associados 

254 

escolares 
9,5 anos 

Trichuris 

trichiura(84

,6%), 

Ascaris 

lumbricoide

s (47,6%), 

Ancilostomí

deos (3,9%). 

Uso de água 

não tratada 

p=0,013, 

local de 

defecação 

p=0,027. 

Há uma 

necessidade 

de identificar 

medidas de 

controle 

integrada e 

efetiva 

STH: Helmintos transmitidos pelo solo. 
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A partir dos estudos encontrados, podemos verificar que Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura e Ancilostomídeos (FONSECA et al., 2010; OJJA et al., 2018; GANGULY et al., 

2017; GABRIEL et al., 2014; MENZIES et al., 2014; AHMED et al., 2014) são os parasitas 

mais prevalentes em crianças, sendo que somente um trabalho citou a presença de 

Strongyloides stercoralis (MENZIES et al., 2014). Dentre os fatores de risco estatisticamente 

significativos em cada estudo, podemos verificar que Fonseca et al., (2010) cita que casas 

com menos de 4 cômodos na zona rural é um fator de risco e Menzies et al., (2014) 

demonstra que a superlotação de agregado familiar, causa infecção significativa. A baixa 

escolaridade dos pais também foi citada como fator de risco por três trabalhos (MENZIES et 

al., 2014; GANGULY et al., 2014; OJJA et al., 2014). Ojja et al., (2018) destacaram que a 

não lavagem das mãos após defecação, citada pelos participantes, aumenta as chances de 

infecção.  Em três artigos, destacam que o tipo de moradia tem influência como fator de risco 

(OJJA et al.,2018; GANGULY et al., 2017; GABRIEL., 2014). 

Dentre os artigos, três demonstram que o local de defecação é um fator de risco 

associado a doenças parasitárias, pois os autores relatam que como há ausência de sanitários 

as pessoas defecam no ambiente, o que faz com que tenham um maior risco de serem 

infectados devido a exposição ao solo (GANGULY et al., 2017; AHMED et al., 2014; 

GABRIEL, et al., 2014). Menzies, et al., (2014) cita que o baixo nível socioeconômico, que 

geralmente está associado a condições precárias de moradia e pouca higiene, acabam por 

elevar o risco de infecções. O uso de água não tratada também é evidenciado como um fator 

de risco para doenças parasitárias, uma vez que a água pode estar contaminada e com a sua 

ingestão transmitir o parasita (AHMED, et al., 2011). 

 

5.CONCLUSÃO 

Este estudo demonstra que ainda há uma alta prevalência de infecções parasitárias em 

crianças, que está predominantemente ligada a fatores de risco como: falta de saneamento 

básico, má higiene pessoal e ausência de educação ambiental. Tendo em vista todos esses 

fatores, é necessário que haja uma melhoria das condições socioeconômicas dessas 

populações, assim como saneamento básico adequado, realização de políticas públicas 

voltadas para a educação em saúde, visando conscientizar sobre hábitos de higiene, para que 

então se possa reduzir o índice de infecções parasitárias em crianças. 
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