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Utilizando-se a técnica de Harada & Mori foi efetuada verificação das espécies de Ancylos- 
tomidae prevalentes entre imigrantes europeus, asiáticos e brasileiros residentes no município de 
Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil.

Ancylostoma duodenale foi encontrado em 8,5% dos imigrantes asiáticos e Necator ameri- 
canus em 3,5% dos europeus e em 18% dos brasileiros examinados.

INTRO DUÇÃO

Embora seja o Necator americanus a espécie 
de ancilostomídeo prevalente no homem, em 
nosso meio. Pessoa6 assinala ter Smille encon
trado o Ancylostoma duodenale em estrangei
ros aqui radicados.

Tendo em vista a facilidade de identificação 
das larvas desses ancilostomídeos possibilitada 
pela técnica descrita por Harada &  Mori4 e a 
existência no m unicíp io de Botucatu, Estado de 
São Paulo, de dois grupamentos alienígenas, um 
de procedência européia e outro  constitu ído 
por imigrantes asiáticos, julgamos ter resultados 
interessantes examinando material fecal dos in 
divíduos integrantes desses dois grupamentos 
populacionais. Para efeito de comparação exa
minamos também material fecal de indivíduos 
da população brasileira, constitu indo um tercei
ro grupo de residentes do mesmo m unicípio.

M A T E R IA L  E MÉTODOS 

Grupamentos populacionais-

Foram examinadas amostras fecais de indi

víduos pertencentes a três grupamentos popula
cionais, a saber:

GRUPO 1 —  Constituído por 57 pessoas, 
pertencentes a diversas faixas etárias, imigran
tes procedentes da Bélgica e radicados, à época 
em que foram recolhidas as amostras por tempo 
não superior a sete anos no m unicíp io de Botu
catu (Fazenda Monte Alegre), onde se dedica
vam à exploração agro-pecuária.

GRUPO 2 —  Constituído por 47 pessoas, 
pertencentes a diversas faixas etárias, imigran
tes procedentes do Japão e de Formosa e radi
cados, à época em que foram recolhidas as 
amostras, por período não maior que quatro 
anos no mesmo m unicíp io (Colônia Santa Mari
na), onde se dedicavam a práticas horti-frugi- 
-granjeiras.

GRUPO 3 —  Constituído por 50 pessoas de 
nacionalidade brasileira, pertencentes a diversas 
faixas etárias, trabalhadores agrícolas ou servi
dores das Ferrovias Paulistas S.A. (FEPASA) e 
seus familiares, radicados no d is trito  de Rubião 
Júnior do mesmo m unicípio.

MÉTODOS EMPREGADOS

As amostras fecais provenientes de cada um
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dos indivíduos examinados foram  submetidas obedecida a técnica descrita por Harada &  
a exame, empregando-se em cada caso o méto- Mori4 . 
do de Faust et al.3 , o método de Hoffmann,
Pons &  Janer5 e o método de Baermann1. As RESULTADOS

amostras que se mostraram positivas para ovos Nossos resultados acham-se expressos nas 
de ancilostomídeos foram submetidasà cultura. Tabelas 1, II e II I.

T A B E L A I

Resultados de culturas de larvas e de exames de fezes de indivíduos de procedência belga.

Métodos 
N? d è \ ^ ^  

Indivíduos
FAUST et al. HOFFM ANN BAERM ANN JHARADA &  MORI

1 Ancilostom ídeos - N. americanus

1 Ancilostomídeos Ancilostom ídeos — N. americanus

6 G. lamblia - - -

1 E. histo lytica  
E. co li

- - -

1 1. bütsch lii - - -

1 - Taenia sp.

46 - -

TAB E LA  II

Resultados de culturas de larvas e de exames de fezes de indivíduos de procedência asiática.

Métodos 
N? d è \ ^  

Indivíduos
FAUST et al. HOFFM ANN BAERM ANN H A R A D A  &  MORI

2 Ancilostomídeos - A. duodenale

1 Ancilostomídeos 
G. lamblia

- A. duodenale

1
Ancilostom ídeos 
E. vermiculares 
T. trich iura

1 1 A. duodenale

1 T. trichiura - - -

2 H. nana - -

1 G. lamblia _ _

1 E. vermiculares



Janeiro-Junho, 1981 Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 107

TAB E LA  III

Resultados de culturas de larvas e de exames de fezes de indivíduos de nacionalidade brasileira.

Métodos 
N9 d e ^ \ ^ ^  

Indivíduos
FAUST HOFFM ANN BAERMANN H AR AD A & MORI

1
Ancilost. 
A. lumbr. 
T. trich. 
E. histol.

- - N. americanus

1
Ancilost. 
A. lumbr. 
E. co li

- A. lumbr. N. americanus

2
Ancilost. 
A. lumbr. 
T. trich.

- A. lumbr. N. americanus

2 Ancilost. 
T. trich.

- — N. americanus

1

Ancilost. 
A. lumbr. 
T. trich.
E. coli 
G. lamblia

- A. lumbr. 
T. trich.

N. americanus

1
Ancilost. 
T. trich. 
H. nana N. americanus

1
A n c ilo s t 
A. lumbr. 
T. trich.

S. sterc. A. lumbr. N. americanus 
S. stercoralis

13 A. lumbr. 
T. trich.

— A. lumbr. —

3 A. lumbr. - A. lumbr. -

2 E. vermic. - - -

4 E. co li - - -

1 G. lamblia - - -

1 A. lumbr. 
G. lamblia _ A. lumbr. —

1 A. lumbr. 
E. co li S. sterc. A. lumbr. S. stercoralis

1 A. lumbr. 
T. trich. S. sterc. A. lumbr. S. stercoralis

1 H. nana - - -

1 T. trich. - -

2 Taenia sp. — -

11
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Pelo exame dessas tabelas verifica-se que:
1 —  na Fazenda Monte Alegre foram  exa

minados 57 moradores, todos procedentes da 
Bélgica, sendo que, afora outros parasitas in

testinais, as fezes de apens duas pessoas (3,5%) 
apresentaram ovos de ancilostomídeos. Feitas 
as culturas dessas fezes ambas mostraram-se 
positivas somente para larvas de Necator 
americanus-,

2 —  na Colônia Santa Marina foram exami
nados 47 moradores, todos procedentes da 
Ásia, tendo sido encontradas, afora outros pa

rasitas intestinais, quatro pessoas (8,5%) infec
tadas por ancilostomídeos. As culturas das fezes 
dessas quatro pessoas, todas vindas de Formosa 
e no Brasil há apenas um ano, à época em que 
foram realizados os exames, mostraram-se posi
tivas para larvas de Ancyiostoma duodenale;

3 —  no d is trito  de Rubião Júnior foram 
examinados 50 moradores, todos brasileiros 
natos, dos quais, não considerados outros 
parasitas intestinais, nove (18,0%) mostraram-se 
também parasitados por ancilostomídeos. Fei
tas as culturas dessas amostras fecais mostra
ram-se todas elas positivas para larvas de Neca
to r americanus.

DISCUSSÃO

Fatores climáticos parecem ser os principais 
condicionantes da distribuição natural das espé
cies de ancilostomídeos que acometem o ho
mem: o Necator americanus predominando nas 
regiões tropical e sub-tropical e o Ancyiostoma 
duodenale nas regiões mais frias.

Em que pese ta l fa to, é evidente que movi
mentos migratórios, mormente com a rapidez 
possivel atualmente, permitem a translocaçao 
de parasitoses e é sempre interessante estar 
atento para aspectos que possam decorrer.

Tendo tido conhecimento da existência de 
dois grupamentos alienígenas no m unicíp io  de 
Botucatu, pareceu-nos interessante verificar 
a possível ocorrência de parasitoses não autóc
tones e, inclusive, se fosse o caso, proceder o 
seguimento dos indivíduos por elas acometidos.

Ao dar in ício  às nossas investigações junto  
aos imigrantes belgas moradores na Fazenda 
Monte Alegre, verificamos que seu tem po de 
residência em nosso país era superior ao que 
nos havia sido informado, atingindo, em al
guns casos, sete anos. Embora nossos objetivos 

iniciais possam ter sido comprometidos por 
esse fato pois, segundo Chandler2, na ausência 
de reinfestações, a contagem de ovos de anci

lostomídeos após cinco anos pode cair em até 
92%. Os trabalhos deste mesmo autor também 
indicam que, mesmo após nove anos, pequeno 
número de ovos pode ainda ser encontrado.

Em nossas investigações nenhum dos im i
grantes belgas mostrou-se parasitado pelo 
Ancyiostoma duodenale. Dois deles mostra
ram-se parasitados pelo N. americanus porém 
não fo i possivel avaliar quando teria ocorrido 
a infestação. Cumpre ressaltar que as condi
ções de moradia e os hábitos higiênicos e ali- 
mentares dos indivíduos pertencentes a esse 
grupo populacional mostravam-se de nível 
bastante bom.

Na Colônia Santa Marina, à época em que 
foram coletadas as amostras fecais, os in d iv í
duos residiam no máximo há quatro anos no 

Brasil e, embora as condições das moradias 
fossem bem mais singelas que aquelas ocupa
das pelos belgas, mostravam nível higiênico 
e hábitos alimentares bons. A li encontramos 
quatro indivíduos, originários de Formosa e re
sidentes no Brasil há apenas um ano, que se 
mostraram portadores do A. duodenale. Em
bora não se possa avaliar quando contraíram 
a infestação, é quase certo afirm ar que a tro u 
xeram desde seu país de origem. Acreditamos 
ser pequena a possibilidade de que venham 
eles a reinfestar-se perpetuando a infestação 
porquanto, além das condições climáticas não 
parecerem adequadas ao desenvolvimento das 
larvas infestantes, a casa que habitam é dotada 
de fossa séptica.

Quanto ao grupo populacional constitu ído  
por brasileiros, consideramos que os resultados 
por nós encontrados são compatíveis com as 
condições sócio-econômicas e culturais apre
sentadas por seus integrantes. Como era de se 
esperar, no que respeita a ancilostomídeos, nos 
indivíduos positivos deste grupo o parasitismo 
era exercido apenas pelo Necator americanus.

SUM M ARY

A survey o f  the species o f  Ancylostomidae 
causing in fection  among European inmigrants 
and Brazilian residents in Botucatu, São Paulo 
State, Brazil was perform ed using Harada &  
M ori's technique.

Ancyiostoma duodenale was found in 8.5% 
o f the asiatic inmigrants and Necator america
nus in 3.5% o f  the European and 18.0% o f  the 
Brazilians examined.
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