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SAÚDE PÚBLICA

Rio de Janeiro, segunda
maior metrópole do país,
e Santa Isabel do Rio Ne-
gro, município do Amazo-
nas com apenas 20 mil

habitantes aproximadamente, apresen-
tam um problema comum: a alta frequên-
cia de giardíase, infecção intestinal que
afeta principalmente as crianças e pode
prejudicar o seu desenvolvimento. A situ-
ação é destacada em duas pesquisas li-
deradas pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) publicadas em revistas científicas
internacionais. Na capital fluminense, exa-
mes de fezes realizados em 89 crianças
menores de 4 anos frequentadoras de
uma creche em uma comunidade detec-
taram infecção por giárdia em quase 50%
dos casos. Já na cidade amazonense, fo-
ram contempladas 433 crianças e ado-
lescentes menores de 14, e a prevalência
da doença chegou a 17%.

Além de exame parasitológico de fe-
zes para diagnóstico da infecção, os estu-
dos envolveram análises moleculares para
caracterização do perfil genético dos para-
sitos. No Rio de Janeiro, o resultado foi
considerado surpreendente: em 15 casos,
foi identificada a presença do chamado
genótipo E, considerado por muito tempo
como causador de infecções unicamente
em animais de produção, como cavalos,
bois e porcos. Uma vez que a transmissão
da giardíase ocorre a partir da ingestão de
cistos de giárdia, que são liberados nas fe-
zes de pacientes e animais infectados, os
dois estudos ressaltam que a falta de sa-
neamento básico e a deficiência no forne-
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cimento de água tratada nas regiões estu-
dadas são fatores que contribuem para a
disseminação da doença.

Desafios no
combate à
giardíase

O estudo realizado com 89 crian-
ças menores de 4 anos frequentadoras
de uma creche em uma comunidade
carioca identificou que 44 delas – qua-
se 50% do total – estavam infectadas
pelo parasito intestinal Giardia lamblia.
Este protozoário pode prejudicar o
desenvolvimento das crianças e levar
à desnutrição infantil, nos casos mais
graves. Os cientistas do Laboratório
Interdisciplinar de Pesquisas Médicas
do IOC, que conduziram a investiga-
ção, realizaram a caracterização mo-
lecular dos patógenos. Eles verificaram
que 29 crianças apresentaram infec-
ção por parasitos giárdia do genótipo
A (o mais comum em casos huma-
nos no Rio de Janeiro) e 15 revela-
ram presença do genótipo E – que
foi considerado por muito tempo
como causador de infecções unica-
mente em animais de produção,
como cavalos, bois e porcos. Publi-
cado na revista científica The Journal
of Infectious Diseases, o estudo teve
colaboração da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro e foi apoiado
pelo programa Brasil sem Miséria.

De acordo com os especialistas,
devido à falta de saneamento bási-
co na comunidade, uma alta taxa
da parasitose intestinal já era espe-
rada. Porém, esta é a primeira vez
que a infecção humana pelo genó-
tipo E é identificada em um núme-
ro significativo de pacientes. “Com
poucas ocorrências relatadas na li-
teratura científica, que já havia re-
gistrado casos isolados, ainda existia
dúvida sobre o potencial de infec-
ção do genótipo E em humanos. O
percentual expressivo de casos nes-
se trabalho foi uma surpresa e con-
tribui para confirmar essa hipótese”,
afirma Maria Fantinatti, doutoran-
da do Programa de Pós-Graduação
em Medicina Tropical do IOC e pri-
meira autora do artigo.

Coordenadora do trabalho, a pes-
quisadora Alda Maria Da-Cruz, chefe
do Laboratório Interdisciplinar de Pes-
quisas Médicas do IOC, diz que o
achado levanta diversas questões, es-
pecialmente relativas ao ciclo de trans-
missão da giárdia, já que outros animais,
além de gatos e cães, podem atuar
como fontes de contaminação, aumen-
tando a possibilidade de infecção. “É
possível que o genótipo E esteja se dis-
seminando em humanos a partir do
contato com as fezes de outras pessoas
infectadas. No entanto, também é pre-
ciso considerar a possibilidade de que
as fezes de animais tenham um papel
importante na disseminação da doen-
ça”, pondera a pesquisadora.
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Aliando diferentes métodos de
análise, o estudo contribui para
confirmar o potencial de
infecção humana por parasitos
giárdia do genótipo E
Foto: Gutemberg Brito
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Realizado na cidade de Santa Isa-
bel do Rio Negro, no Amazonas, um
estudo com 433 crianças e adoles-
centes menores de 14 anos identifi-
cou infecção intestinal pelo parasito
Giardia intestinalis em 17% das
amostras analisadas. O índice foi ain-
da maior, chegando a 22%, na faixa
etária entre dois e cinco anos. Con-
duzida por cientistas do IOC e da Fi-
ocruz Piauí, a pesquisa ressalta a
necessidade de ações para o enfren-
tamento da giardíase, doença que
pode causar desnutrição e compro-
meter o crescimento das crianças.

“Este agravo não é contemplado
pelas políticas públicas de tratamento co-
letivo contra verminoses intestinais. Em-
bora seja muito frequente, a giardíase está
esquecida, e as consequências disso po-
dem ser graves, uma vez que a infecção
prejudica a absorção de nutrientes no in-
testino”, ressalta Filipe Carvalho Costa,
pesquisador da Fiocruz Piauí e coordena-
dor do trabalho.

O tratamento coletivo contra vermi-
noses intestinais implementado no Brasil
é recomendado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A terapia é ofere-
cida anualmente para crianças em idade
escolar em áreas onde há carência de
saneamento. O objetivo é combater as
infecções causadas por vermes, como
Ascaris lumbricoides – popularmente
conhecido como lombriga – e ancilosto-
mídeos. No entanto, uma vez que a gi-
árdia é um protozoário, microrganismo
com características biológicas diferentes
dos vermes, o albendazol, medicamen-

Em município do norte do
Amazonas, 17% dos
menores de 14 anos
apresentam infecção
intestinal por giárdia.
Estudo reforça necessidade
de políticas públicas contra
a doença

Problema
esquecido

Outra questão é a conscientização sobre
o uso indiscriminado de vermífugos, que
não têm ação contra giárdia. “Existe a
impressão de que as parasitoses intesti-
nais são uma questão já resolvida no Bra-
sil ou que não afetam os centros urbanos.
Mas elas permanecem como um impor-
tante problema de saúde pública”, res-
salta a médica, especialista em doenças
infecciosas e parasitárias, lembrando que,
além do tratamento, o saneamento é fun-
damental para prevenir a reinfecção.

Os genótipos
A classificação dos diferentes genó-

tipos de giárdia é feita a partir da análise
de regiões específicas do DNA do para-
sito. Entre as oito variedades, apenas A
e B são tradicionalmente conhecidas por
infectar seres humanos e alguns animais,
incluindo cães e gatos. Os demais genó-
tipos são encontrados unicamente em
determinados hospedeiros: C e D em
cães domésticos e selvagens, F em ga-
tos, G em ratos e camundongos, e H em
focas. Com relação ao genótipo E, os
achados recentes em diferentes espéci-
es – incluindo coelhos e primatas, além
de seres humanos – apontam para a hi-
pótese de que os avanços nas técnicas
de genotipagem estejam permitindo a
identificação de um fenômeno que ocor-
ria despercebidamente no passado. Por
outro lado, segundo as especialistas, é
preciso também considerar a possibilida-
de de adaptação dessa variedade de gi-
árdia. “Uma vez que o contato com fezes
de animais como cavalos, bois e porcos
ocorre mais frequentemente, é possível
que os parasitos do genótipo E tenham
se adaptado, tornando-se capazes de in-
fectar os pacientes e outros hospedeiros”,
comenta Alda.

Próximos passos
Os cientistas planejam avaliar quais

as vias mais comuns de transmissão e
a disseminação de giárdia do genótipo
E. As análises devem incluir amostras
de fezes de animais, solo, água e ali-
mentos produzidos e consumidos na
comunidade estudada. O trabalho tam-
bém deve ser expandido para outros
bairros do Rio.

Importância
do saneamento

Amostras da água que abastece a
creche foram analisadas na pesquisa e
35 dos 36 educadores também passa-
ram por exames de fezes. Consideran-
do que não foi detectada contaminação
e que todos os funcionários apresenta-
ram resultado negativo para enteropa-
rasitos, os pesquisadores avaliam que as
crianças possam ter adquirido a giardía-
se na comunidade onde moram. No lo-
cal, a coleta de esgoto e a água tratada
não chegam a todas as casas. Nessas
condições, os cistos de giárdia, que são
liberados nas fezes dos pacientes e de
animais infectados, podem contaminar
as fontes de abastecimento de água,
facilitando a disseminação do protozoá-
rio. Além de permanecer viáveis no
ambiente por meses, os cistos do parasi-
to são resistentes ao cloro. “A infecção
acontece quando as pessoas ingerem os
cistos da giárdia. Uma vez que o trata-
mento da água se torna difícil em deter-
minadas localidades e o uso de cloro não
é suficiente para eliminar o parasito, o
consumo de água contaminada consti-
tui uma importante via de transmissão.
O contato com superfícies contaminadas
e o hábito comum entre as crianças em
idade pré-escolar de colocar as mãos e
objetos na boca também podem favore-
cer a propagação do agravo”, explica
Fantinatti. “Geralmente, as crianças de
menor idade são as mais afetadas, pois
sua imunidade ainda se encontra pouco
estimulada, impedindo o controle da in-
fecção”, acrescenta.

Em muitos casos, a infecção é assin-
tomática. Quando ocorrem sintomas, as
manifestações mais frequentes são diar-
reia e dor abdominal, comuns em diver-
sas enfermidades. Já nos casos de
infecções graves, o quadro pode evoluir
para desnutrição infantil, com impacto
direto no desenvolvimento das crianças.
O diagnóstico é feito através do exame
parasitológico de fezes, com a detecção
dos cistos de giárdia nas amostras. Se-
gundo Alda, esse é um dos desafios no
enfrentamento do agravo. Se o exame
não for solicitado, os pacientes assinto-
máticos podem ficar sem tratamento.
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to utilizado, não é capaz de combatê-la.
“O albendazol é um remédio de baixo
custo, doado por empresas farmacêuti-
cas para o tratamento coletivo de vermi-
noses. A terapia contra a giardíase exige
cinco dias de administração de um outro
medicamento, o Metronidazol, ou trata-
mentos de dose única com medicamen-
tos de preço mais alto”, explica Beatriz
Coronato Nunes, doutoranda do Progra-
ma de Pós-Graduação em Medicina Tro-
pical do IOC e primeira autora do artigo.

Com a ausência de indicação de te-
rapia coletiva, o tratamento da giardíase
depende do diagnóstico realizado por
meio de exame parasitológico específi-
co, que detecta os cistos (ovos) do para-
sito nas amostras. De acordo com Filipe,
o diagnóstico é ainda mais importante
na medida em que a maioria dos pacien-
tes infectados não desenvolve sintomas.
“Nenhuma das 433 crianças e adolescen-
tes incluídos no estudo apresentava diar-
reia e, mesmo assim, identificamos 73
casos de giardíase. A implementação da
terapia coletiva para verminoses nas áre-
as endêmicas tem prejudicado o diagnós-
tico laboratorial das parasitoses intestinais,
pois o exame para a detecção da doen-
ça tem sido frequentemente deixado de
lado”, alerta o pesquisador.

Contaminação
disseminada

No trabalho, os pesquisadores
mapearam os casos de giardíase em
Santa Isabel do Rio Negro. Os dados
mostram que a doença ocorre em to-
dos os bairros da área urbana do mu-
nicípio, com alguns locais de maior
incidência, principalmente nas proxi-
midades do Rio Negro. A infecção
afeta da mesma forma as crianças de
famílias com diferentes faixas de ren-
da, tanto acima como abaixo da linha
de pobreza. Para os pesquisadores, os
dados refletem a carência de sanea-
mento básico na cidade. Segundo Fi-
lipe, na área urbana do município, que
reúne cerca de 5 mil pessoas, a mai-
oria das casas não temfossa séptica e
os dejetos são jogados diretamente no
rio. Dessa forma, os cistos de giárdia
liberados nas fezes dos pacientes in-
fectados podem contaminar a água e
o solo, sendo ingeridos posteriormente
por outros indivíduos, que podem con-
trair a doença. “Embora a Amazônia
contenha a maior bacia hidrográfica
do mundo, em Santa Isabel muitas
casas não têm acesso à água potá-

vel. Durante o dia, os moradores re-
cebem nas torneiras água extraída de
poços e à noite, água retirada do Rio
Negro e clorada, o que não é sufici-
ente para eliminar os cistos de giár-
dia”, diz o pesquisador.

O perfil genético dos parasitos de-
tectados nas amostras também apon-
ta para o alto grau de disseminação
da doença. Em um laboratório de
campo montado na cidade, o DNA
dos protozoários foi extraído e anali-
sado. Dois genótipos distintos de gi-
árdia, chamados de A e B, estavam
relacionados aos casos. As duas vari-
edades são conhecidas por infectar
seres humanos e algumas espécies de
animais. “Se houvesse uma única fon-
te de infecção na cidade, como um
reservatório de água contaminado,
todas as crianças apresentariam pa-
rasitos com o mesmo perfil genético.
Mas, na análise molecular, identifi-
camos diversos subtipos de parasitos
dos genótipos A e B, o que reforça a
hipótese de que há múltiplas fontes
de transmissão do agravo no municí-
pio. Melhorias nas condições de sa-
neamento e fornecimento de água
são fundamentais para mudar esse
cenário”, enfatiza Beatriz.

Carência de saneamento e deficiência no tratamento de
água são apontados como fatores que contribuem para a
disseminação da giardíase em Santa Isabel do Rio Negro
Foto: Arquivo IOC


