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A presen ta -se  u m a  am pla  revisão  dos d iferen tes fa tores e m ecanism os re
lacionados à tran sm issão  das geohelm in tíases.

De um  m odo geral, a endem icidade das 
geoh elm intíases depende fundam ental
m ente da presença de indivíduos in fecta 
dos, da contam inação fecal do solo, de 
condições ecológicas favoráveis ao desen
volvim ento de estádios in fectivos e do con
tato entre o indivíduo são e o solo in 
fectado.

CONTAMINAÇÃO FECAL DO SOLO

Focos endêm icos de geohelm intíases 
ocorrem sabidam ente em  m uitas áreas do 
m undo e, no presente, esta,s infecções são  
capazes de se estender facilm ente pelas 
m aiores possibilidades do 'homem nos seus 
deslocam entos.

In fecções esporádicas podem, assim , 
ocorrer em  qualquer região; este é o pro
blema que, no m om ento, en frentam  países 
a ltam ente desenvolvidos que recebem  im i
grantes provenientes de zonas de a lta  en 
dem icidade (16), e m esm o países em  fase  
de desenvolvim ento devido às m igyações 
in ternas, com o acentuam  Barreto, Bruce- 
-C hw att e Suassuna & Coura (5; 8; 63), 
pela possibilidade das parasitoses virem  a 
representar um  problem a de im portância  
na saúde destas com unidades.

Barreto (5) afirm a: “estes m ovim entos 
m igratórios internos de m aior ou m enor 
vulto conform e as circunstâncias im edia
tas que os determ inam  têm  tido e conti
nuam  a ter in fluência  considerável na d is

sem inação de nossas endem ias, em  parti
cular aquelas de etiologia parasitária, quer 
introduzindo doentes em  áreas até então  
indenes, quer introduzindo indivíduos sãos 
em  áreas endêm icas ou em  focos enzoóti- 
cos, quer criando condições favoráveis à 
proliferação de vetores, quer estabelecendo  
condições sanitárias precárias”.

É necessário considerar que os hábitos 
higiên icos do hospedeiro hum ano — neste 
aspecto sendo da m ais relevante im por
tância  o seu estado sócio-econôm ico — 
aliados às condições favoráveis do m eio  
para o desenvolvim ento das fases in fecti-  
vas, podem afetar a incidência das nem a- 
todioses pela possibilidade da m aior ou 
m enor contam inação do solo com m atéria  
fecal.

Ainda de m arcada im portância na con
tam inação fecal do solo é o uso que se 
faz, em  certas regiões, de fezes hum anas 
com o fertilizante; quando não devidam en
te tratadas, o que ocorre com relativa fre
qüência, estas fezes, habitualm ente ricas 
em  ovos de parasitos, servem  como um  
agente destacado na dissem inação das geo
helm intíases.

FATORES ECOLÓGICOS RELACIONADOS 
AO DESENVOLVIMENTO DOS 
ESTÁDIOS LARVARIOS

No ciclo biológico destes helm intos, o 
solo  desem penha o papel do hospedeiro
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interm ediário; recebe, através da deposi
ção de fezes contam inadas, estádios que 
não são infectivos e perm ite condições p a
ra o seu desenvolvim ento até a fase in -  
fecta.nte e, além  disso, protege o parasito  
in fectante durante um  determ inado p e
ríodo. Conseqüentem ente, o solo constitui 
o “m eio in fectivo” para o hospedeiro^ no 
caso o homem.

A in fec tiv idade  do  solo  depende de a l
guns fatores, quais sejam  o núm ero de ovos 
depositados em  um a determ inada área, o 
núm ero de ovos que conseguem  desenvol- 
ver-se até se tornarem  in fectantes e o tem 
po de sobrevivência dos estádios in fecta n 
tes. O primeiro fator, ou seja, o núm ero de 
ovos deporitados no solo, está em  estreita  
relação com a densidade da população da 
área considerada, bem com o de seus hábi
tos de vida, com a carga parasitár a, es
pecialm ente de parasitos fêm eas, com a 
ov\posição e com  o contato m ais ou m enos 
eficaz entre as fezes e o solo, de modo a 
perm itir a evolução biológica do parasito. 
O núm ero de ovos que consegue atingir a 
in fectivd ad e e o tem po de sobrevivência  
das larvas in fectan tes dependem  de um a  
série de fatores físicos, químicos e b ioló
gicos, com o tem peratura, um idade, porosi- 
dade, estrutura e consistência do solo, grau 
de exposição à luz solar e aos ventos e au 
sência ou presença de certas p lantas e 
anim ais (61). Estas condições nos perm i
tem  dizer, por exem plo, que os ancilosto- 
m ídeos ocorrem com m ais freqüência em  
regiões tropicais úm idas, já  que aí as con
dições são m ais favoráveis ao desenvolvi
m ento dos seus estádios larvários; no en 
tanto, dada a ocorrência de verdadeiros 
m icroclim as em  um a região, com  caracte
rísticas 'própras e d istintas das encontra
das habitualm ente n essa  áreas, seja ela  
tropical, tem perada ou m esm o árida, há  
possibilidades de que a in fecção por an ci-  
lostom ídeos ocorra em  qualquer parte, des
de que satisfeitas as exigências biológicas 
das form as larvárias para o seu com pleto  
desenvolvim ento.

Certos fatos parecem  indicar que, de 
um modo geral, os .nem atelm intos, sofrem  
decisiva influência no seu desenvolvim en
to de acordo com  os tipos de solo.

Os ancilostom ídeos, por exem plo, são  
m ais prevalentes em  solos arenosos, prin
cipalm ente ricos em  hum us ou outras subs
tâncias orgânicas, já  que os solos argilosos

têm  tendência a reter água e tornam -se  
m enos areados quando de chuvas exces
sivas, d ificu ltando a m igração larvária. 
Culturas de fezes realizadas por Augus- 
tine & Sm illie (4) em  diferentes tipos de 
solos, m ostraram  que, em  solos arenosos, o 
núm ero de larvas que chegaram  à m atu 
ração fo i em  m édia de 43%, enquanto nos  
solos argilosos só 0,06 a 12% das larvas se  
desenvolveram ; observaram, ainda, que 
quanto m aior o d iâm etro dos grânulos, ta n 
to m enor o núm ero de larvas desenvolvi
das, o que foi tam bém  evidenc ado por Hy- 
dric, em  S. Paulo, em  1919, citado por P es
soa, in  (53) e Beaver (7 ) ; ao verificarem  
que, quanto m ais denso o solo, m enor a in 
cidência de ancilostom ose. For outro lado, 
nos períodos de seca as cam adas da super
fície dos solos arenosos se tornam  resseca
das enquanto nos solos argilosos se conser
va algum a um idade; assim  para ovos de 
Ascaris e Trichuris, a sobrevivência é maior 
em  solos argilosos.

A estru tu ra  dos solos é tam bém  im por
tante para a m igração das larvas; em  so
los preparados para cultura, em  que os 
grânulos se dispõem  m ais frouxam ente, as 
larvas são capazes de m igrar com m ais fa 
cilidade que em solos n ão cultivados, a lta 
m ente com pactos. A porosidade natural do 
solo deve tam bém  ser considerada: assim, 
solos arenosos são m ais perm eáveis que os 
argilosos, porque as partículas são m aiores 
e cs poros m ais contínuos; nos solos m e
nos perm eáveis, a água se coleta principal
m ente n a  superfície, o que leva a um a dis
tribuição horizontal das larvas dos nem a-  
tódeos n a  ocasião das chuvas. Quando os 
poros estão cheios de água, a aeração é 
pequena e a m igração larvária inibida; por 
outro lado, quando os poros estão despro- 
v'dos de água, esta 'pode ser retirada da 
própria larva; neste sentido, com  relação  
à  sobrevivência das larvas, dois extrem os 
devem ser considerados: de um  lado o ex 
cesso de ágftia que as m ata por aeração de
ficien te e, de outro, a ausência de água, que 
as leva à dessecação. A adequabilidade do 
solo depende, pois, tam bém  de sua capaci
dade em reter um idade (61).

No m ecanism o da transm issão im porta, 
ainda, a resistência dos ovos e  larvas de 
nem atelm intos às tem pera tu ras am bien 
tes.

De acordo com W allace (66), à tem pe
ratura do solo m ais favorável para o de
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senvolvim ento e m igração das larvas dos 
nem atódeos em  geral está  com preendida 
entre 20 e 30°; a 10°C o desenvolvim ento  
de m uitas espécies é inibido e a 45-50°C 
a m aioria das larvas é destruída.

Swales & From an, citados por Cameron, 
(9 ), estudando a ação da tem peratura so
bre diversos elem entos parasitários no 
m eio am biente, puderam  constatar que, 
para o ovo de Ascaris lum bricoides, o pon
to de m orte in stantânea  é de 68°C; o ín 
dice de sobrevida à tem peratura ligeira
m ente m ais baixa é considerável e, a 65°C, 
m ais de 30% sobrevive. Em tem peratura  
apropriada e alto  grau de um idade, o ovo 
alcança seu desenvolvim ento até se tornar 
embr onado e, sendo im erso em  água, a 
larva se libera. Os ovos não se tornam  em - 
brionados a tem peraturas inferiores a 18°C, 
porém ovos expostos cerca de 40 dias a 
23<?C desenvolvem  as larvas norm alm ente; 
ao se elevar a  tem peratura, todavia, aque
les expostos por longo tem po a baixas tem 
peraturas an tes da elevação form am  lar- 
vas de vida cu rta . Ovos em brionados, p o r  
outro lado, podem  sobreviver por 10 e não  
por 20 dias expostos a 20°C abaixo de zero 
e por 30 dias a 10°C abaixo de zero; neste  
sentido, Cameron (9) cham a a atenção p a 
ra a necessidade em  se  estudarem  os ver
dadeiros “n ichos ecológicos h ibernados” * 
em  que as larvas podem se situar — por 
exem plo, quando a tem peratura no su l do 
Canadá é de -20°F, a tem peratura do solo 
abaixo de um a espessa cam ada de neve po
de estar exatam ente abaixo do ponto de 
congelam ento, o que sign ifica  que ovos de 
Ascaris, que não sobreviveriam  à tem pera
tura am biente, podem  fazê-lo  sob a neve.

As larvas de ancilostom ídeos são m ais 
ativas a tem peraturas entre 35 e 40°C; 
abaixo de 15QC perm anecem  praticam ente  
sem  m ovim entos; este termotropism o, que 
é um a das principais características das 
larvas de ancilostom ídeos, associado ao  
tigm otropism o, produz um a grande ativ ida
de, levando-as a atravessarem  a pele e ou
tros objetos perm eáveis. Larvas de A. ãuo- 
denale  resistem  a baixas tem peraturas, en 
quanto as de N. am ericanus  morrem a tem 
peraturas bem  superiores a 0°C; a m elhor 
tem peratura para o desenvolvim ento do N. 
am ericanus  é entre 28 e 32°C, e para A n- 
cylostom a duodenale, 5 a 8° abaixo desta.

* O term o  é da  au to ra .

Os estádios infectivos de ambos os nem a- 
t:lm in tos são, no entanto, relativam ente  
resistentes a tem peraturas baixas e ele
vadas.

Não é exatam ente conhecido O efeito da 
u m idade  sobre as fases livres dos geohel- 
m intos; conquanto todas requeiram certo 
grau de um idade, a quantidade não foi 
m edida. Isto é verdadeiro tam bém  para o 
efeito do espectro  eletrom agnético  na faixa  
dos raios visíveis e u ltravioleta. Há indi
cações, no entanto, de que a radiação u l
travioleta na cham ada faixa germicida 
tem  algum  efeito deletério sobre os ovos de 
Ascaris e de outros helm intos.

Com relação ao papel das p lan tas  ná  
cadeia da transm issão, W allace (66) ob
servou que, ao redor das raízes, há uma 
redução de oxigênio e um  aum ento de 
gás carbôn co; se um a boa difusão desses 
gases é necessária ao m ovim ento larvário, 
já  que solos com pactos, por exemplo, sen 
do m al aerados por terem  difusão de ar 
im perfeita, não facilitam  a m igração lar- 
vária, este fato  deve ser tom ado em  con
sideração para o desenvolvim ento das for
m as larvárias. As p lantas têm  tam bém  um  
papel de im portância em  relação ao solo 
com o hospedeiro interm ediário, por redu
zirem o calor direto do sol e tam bém  por 
interferirem  .na perda de calor pelo solo, 
protegendo-o, assim , contra os extrem os de 
tem peratura.

Considerando a adequabilidade do m eio  
extern o  para o desenvolvim ento dos está
dios larvários dos parasitos, deve-se lem 
brar que este m eio se encontra em  cons
tante m odificação não só devido a altera
ções clim áticas m as tam bém  como resul
tado da atividade de anim ais, derrubadas 
de m atas, épocas de p lantio ou colheita etc.' 
É interessante referir, ainda, que as larvas 
podem ser conduzidas a pontos d istantes  
por interm édio de anim ais e de chuvas 
torrenciais, especialm ente nos trópicos, 
sendo, portanto, capazes de dissem inar a 
in fecção do solo a grandes distâncias.

Os estádios in fectivos dos geohelm intos 
têm  que lutar contra um a série de d ificu l
dades — anim ais e fungos predatórios, des- 
secação, congelam entos, ação de substân
cias quím icas, ação direta da luz solar, per
turbações por causa m ecânicas, as próprias 
m igrações no solo, que exaurem  suâs re
servas alim antares, dim inuindo-lhes a so
brevivência, inglestão por hospedeiros que
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não os naturais etc. O sucesso das larvas  
nesta luta —  a sua capacidade de sobrevi- 
vncia, en fim  — é que vai determ inar o ín 
dice de infectividade de um a determ inada  
área (61, 65).

Os Ascaris sobrevivem tan to  em  solos 
argilosos úmidos com o em  solos arenosos, 
especialm ente no prim eiro tipo, sendo que, 
nos países tropicais, sua sobrevida é m e
nor que nas regiões tem peradas. No Brasil, 
os A scaris  encontram  condições ótim as de 
solo e de tem peratura para sua evolução  
e dissem inação praticam ente por todo o 
território. O Trichuris trich iu ra  tem , de 
certo modo, distribuição paralela à do A s
caris lum bricoides, apresentando-se, em  
nosso país, principalm ente no litoral, onde 
o clim a é quente e úmido e o solo arenoso; 
Pessoa (53) m ostra que no litoral do Es
tado de São Paulo, de 989 exam es reali
zados, 90,5% foram  'positivos para T. tr i-  
chiswra, enquanto no P lanalto, de 1.428, a 
positividade desceu para 6,2% e em  Santo  
Amaro, na Capital, atingiu  índices de 77,5% 
de infectados.

Com relação a ancilostom ídeos, a pre
cipitação pluvial — interferindo diretam en
te na um idade do solo — e a tem peratura  
influem  decisivam ente na incidência deste 
parasito. Dora Rey (57), no Brasil, mos>- 
tra que a ancilostom íase, devido às ch u 
vas abundantes que ocorrem em  toda a ex 
tensão do país, associadas à precariedade 
das condições sanitárias, especialm ente do 
m eio rural, m as tam bém  de ‘pequenas c i
dades e da periferia das grandes cidades, 
distribui-se por todo o país, principalm en
te nas zonas litorâneas e em  certos E sta
dos da Federação.

Chaia (12), em  levantam ento coproló- 
gico em  diversas regiões clim áticas, m os
tra que a estrongiloidíase é  m ais prevalen- 
te em  regiões de clim a tropical de altitude 
com chuvas de verão e em  clim a sub
tropical com  chuvas bem distribuídas, 
ocorrendo preferentem ente, além  do m ais, 
nas classes pobres.

Os índices de infecção no Brasil são g e
ralm ente elevados, em  grande freqüência  
acim a de 50% de positividade. O clim a e o 
solo do país perm item  todas as condições 
exógenas favoráveis para a transm issão dos 
geohelm intos, agravadas pela m ás condi
ções sociais im perantes, principalm ente nas 
zonas rurais. Como um fator acessório, o 
própric tipo de cultura, agrícola, em  certas

regiões, pode determ inar m icroclim as que 
asseguram  as condições de um idade n eces
sárias ao desenvolvim ento deste helm into, 
epecialm ente ancilostom ídeos.

FATORES RELACIONADOS À 
SUSCEPTIBILIDADE HUMANA 
À INFECÇÃO

Não parece haver um a predisposição ra 
cial às infecções por nem atelm intos; D e- 
sowitz, Zam an & Ng (25) m ostraram  um  
discreto aum ento da incidência de n em a
telm intos em  não europeus, em  Singapura. 
Lie K ian Joe (44) e Doby & Fourcader 
( 2.8 ) , na África ocidental, tam bém  não ob
servaram  diferenças sign ificativas nas in 
cidências de infecções em  brancos e n e
gros . No entanto, inquéritos levados a e fe i
to no Texas parecem  m ostrar um a m aior 
prevalência de enteroparasitos em  brancos 
(38), o m esm o observando Coutinho &  F i
gueira, em  1958, em  São Paulo (17). A raça  
branca, especialm ente no que se refere à 
ancilostom ose, parece ser m ais susceptível 
que as dem ais.

Há, entretanto, evidências de que a re
ligião  por várias razões pode in flu ir na  
incidência da infecção; assim , as nem ato- 
dioses são m uito m ais freqüentes em  ára
bes que em  judeus (29), em indus que em  
m uçulm anos (16).

No que se refere à idade, n o ta -se  uma 
nítida diferença entre os grupos etários e, 
em  relação ao sexo, a d iferença existente  
se explica principalm ente se levarm os em  
conta, para certos geohelm intos, as a tiv i
dades profissionais. Estes aspectos serão 
considerados em  m aior detalhe posterior
m ente .

Um dos aspectos que m erece atenção  
com  referência ao papel do hom em  na 
transm issão das geohelm intíases é o da 
im u n idade n a tu ra l que apresenta aos di
ferentes parasitos. Ao referir im unidade 
parasitária, é preferível considerar, in icia l
m ente a su scep tib ilidade do  hospedeiro, j'á 
que o 'homem é im une a um a série de p a
rasitos por apresentar realm ente um a im u
nidade natural, m as seus próprios parasi
tes constituem  um a exceção, já  que a eles 
o hom em  é norm alm ente susceptível (62).

O estudo desta im unidade com preende 
o conhecim ento dos m ecanism os pelos 
quais os d iferentes fatores hum anos po
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dem  variar, favorecendo ou d ificultando o 
parasitism o. Haley (36) considera que a 
su sceptib ilidade de um  hospedeiro  a  um  
determ inado grupo de parasitos é  um  re
flexo das exigências dos próprios parasi
tos; esta  especificidade do hospedeiro  é 
derivada de um a longa associação no pro
cesso evolutivo e envolve n ão som ente um a  
especificidade biológica, com o tam bém  eco
lógica e do com portam ento. Um  hospedeiro  
é considerado anorm al, por outro lado, 
quando ao ser in fectado pelo parasito, ob- 
serva-se um a m enor prevalência, um  p e
ríodo p ré-p atente alargado, um a ten dên 
cia a m igrações anorm ais das larvas, re
tenção tecidual das larvas, m aior núm ero  
de parasitos adultos atrofiados, presença  
de adultos em  regiões ectópicas, m enor 
produção de ovos e tem po de in fecção m e
nor; a susceptibilidade destes hospedeiros 
anorm ais pode ser aum entada por vários 
m ecanism os, como, por exem plo, a adm i
nistração de cortisona, com o acentua H a
ley (37).

Ainda com  relação ao binôm io parasi
to /esp ecificidad e do hospedeiro, o parasi
tism o «humano foi adquirido em  várias épo
cas do processo evolutivo, não se conhe
cendo ao certo quando o hom em  se tornou  
susceptível ao geohelm intos, o que possi
velm ente ocorreu quando passou a asso
ciar-se 'primariamente ao solo (56). Alguns 
parasitos foram  adquiridos através do de
term inism o de fatores do m eie am biente e 
neste grupo situ am -se aqueles que o h o 
m em  alberga em  com um  com outros an i
m ais, com o na equinococose. Outros foram  
provavelm ente adquiridos filogeneticam en- 
te, isto é, adquiridos através de anim ais 
m uito próximos ccfmo os m acacos, tornan
do-se posteriorm ente adaptados ao 'homem, 
com o ocorreu com Enterobius verm icu laris, 
segundo Cameron (9); outros autores acre
ditam  que o .N ecatcr am ericanus, do qual 
f o r m a s  m orfologicam ente sem elhantes  
ocorrem em  m acacos superiores, tam bém  
ten ha sid o  adquirido filogeneticam ente; 
Ascaris lum bricoides  e Trichuris trich iura, 
cujas form as sem elhantes às encontradas  
no hom em  o são  no porco, e Strongyloides  
stercora lis  e A n cylostom a duodenale, que 
têm  form as m orfologicam ente sem elhantes  
no cão, parecem  ter sido adquiridos quan
do o hom em  passou, nas suas fases evolu
tivas, a agregar-se  a esses  anim ais, rom 
pendo-se as barreiras ecológicas e etológi- 
cas que os separavam  (62).

Quando à especificidade do hospedeiro, 
segundo Sprent (61), no caso de ancilos
tom ídeos o hom em  é considerado o hospe
deiro norm al, em bora parasitos m orfolo
gicam ente sem elhantes sejam  referidos em  
vários anim ais. S trongyloides stercoralis  
têm  sua especificidade m enos precisa: há  
Strongylo ides  m orfologicam ente sem elhan
tes que parasitam  o cão, com o já referi
mos, não se sabendo ao certo se serão um a  
m esm a espécie e se o cão desem penharia  
o papel de um reservatório. Trichuris tr i
ch iura  é usualm ente considerado parasito  
exclusivo do hom em , embora form as se
m elh antes sejam  encontradas no porco 
que poderia, atualm ente, agir também  
com o um  reservatório do parasito (3). No 
caso do parasitism o por Ascaris lum bri
coides há ainda grande controvérsia: se
riam  A. lum bricoides  e  A. suum  um a m es
m a espécie? Investigações de Koino, em  
1922 (42) m ostram , no entanto, que in 
fecções hum anas por A. suum  não perm i
tem  o desenvolvim ento com pleto do ciclo 
biológico do parasito, ocorrendo no homem  
apenas fenôm enos pneum ônicos: seriam, 
pois, estes parasitos, segundo De Baer (23), 
espécies d istintas embora m orfologicam en
te sem elhantes. Há m ais recentem ente, 
no entanto, referências sobre a possibili
dade da m aturação de A. suum  no h o
m em  (41).

Um a série de fatores, aliados ao fator 
da especificidade do hospedeiro, in flu i na  
susceptibilidade do hom em  às infecções por 
geohelm intos; ta is variações ocorrem nos 
diferentes grupos etários, raciais, ocupa- 
cionais etc. ou de acordo com o sexo, tipo  
de dieta ou outros fatores fisiológicos.

Com relação ao sexo, no que se refere 
ao aspecto im unitário, há um a série dè in 
vestigações experim entais que indicam  qu« 
os anim ais m achos são m ais susceptíveis 
ao parasitism o; no caso do N ippostrongy- 
lus brasiliensis, a m aior resistência das fê 
m eas só  se  m anifesta , entretanto, após 
um a certa idade (36). Pouco se sabe so
bre os possíveis m ecanism os ‘hum orais que 
poderiam  influenciar nesta  diferença se 
xual da im unidade natural dos hospedeiro  
aos parasitos, embora Sadun (59) reco
nheça que algum a ação horm onal, conhe
cida ou não, possa direta ou indiretam en
te nela  infiuir. Em relação à susceptibili
dade  do hom em  a Ascaris, Trichuris  e an
cilostom ídeos, parece não haver diferenças
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em relação ao sexo e aquelas ocasional
m ente encontradas provavelm ente o são 
por determ inism o do com portam ento.

Com relação à ancilostom íase, por 
exemplo, com o a via comum de penetração  
é a pele, as possibilidades de in fecção tor
nam -se tanto  m aiores quanto m ais íntim o  
o contato da pele com  o solo; assim , qual
quer ocupação  ou atividade associada di
retam ente ao solo, especialm ente se con ta
m inado com fezes hum anas, facilitará a 
ocorrência da in fecção. Por outro lado, 
como já  referido, condições sociais, reli
giosas, econôm icas e outras poderão lim i
tar as posslb ild ades de in feção . D eve-se  
lembrar que m esm o indivíduos com boas 
condições higiênicas, habituados ao uso  
perm anente de calçados, podem  esporadi
cam ente adquirir a infecção, possivelm ente  
por via oral.

O S trongyloides  tem  um a distribuição  
geo g rá fca  paralela à dos ancilostom ídeos; 
sua via de penetração é a m esm a — res
salvados os casos de au to-in fecção  —  e sua  
transm issão está tam bém  ligada a um  con
tato  íntim o da pele com o solo; da m es
ma m aneira, quer ocasionalm ente, quer 
pela fa lta  do uso de calçados, quer por 
condições profissionais, adquire-se a es-  
trongiloidíase.

No que diz respeito a Asoaris e Trichu- 
ris, sua incidência é m aior em  crianças, 
não im portando a que sexo pertençam , es
pecialm ente nas de m enor grupo etário, 
o que se explica, de certo modo, pelo fato  
de que, no seu desenvolvim ento, o ser h u 
mano, não se considerando a que grupo  
racial ou cultural pertença, passa por um  
período aparentem ente norm al de “dirt 
eating”; em  m uitas áreas esta  fase vai dos 
10 m eses aos 4 anos de idade. N este in 
tervalo, com em -se im undícies deliberada
m ente, em  contraste com épocas posterio
res da vida quando só por acidente isto  
ocorre. Assim, a in fecção por Ascaris lu m - 
bricoides e outras geohelm intíases que r e 
conhecem  o m esm o m odo de transm issão, 
incidem  m ais com um ente em crianças en 
tre 1 e 4 anos, ,na m aioria das áreas en d ê
m icas. Por outro lado, os ovos de A scaris  
são adesivos, de modo que se prendem  a 
qualquer objeto com  que entrem  em  con 
tato e, se as fezes são usadas com o ferti
lizantes, hábito freqüente em  várias re
giões, estes ovos fixam -se às p lantas e des
se modo são transferidos ao hom em  ao

a lim entar-se. É interessante referir que 
Zdzienwicki &  Newesielski (67), em  Var- 
sóvia, exam inando legum es e verduras em  
um m ercado local, encontraram  ovos de 
Ascaris em  47 a 93% dos exem plares exa
m inados.

D esta  m aneira, por um a série de m e
canism os o hom em  pode in fectar-se  pelo  
Ascaris e possivelm ente tam bém  por Tri- 
churis. A in fecção geralm ente ocorre ao 
acaso, sem  relação com  os tipos de ativ i
dade exercida; pode instalar-se, portanto, 
através do solo, d iretam ente, as crianças  
levando a terra à boca; através da poeira, 
fa to  am plam ente assinalado por Pessoa  
(53) em  nosso m eio: através da água, de 
vegetais etc.

No que se refere à idade, Haley, em  
1963, provou, através de um a série de ex 
periências, que a susceptibil dade à in fec
ção por parasitos é m aior nos anim ais jo
vens, dim inuindo inversam ente com a ida
de, algoimas vezes de m aneira súbita no 
in ício da m aturidade sexual, fa to  que tam 
bém se observa em  anim a5 s dom ésticos 
(68). Esta im unidade relacionada à id a
de deve ser adquirida, segundo Haley  
(37) por processos que afetam : a) barreira 
glicoproteica da pele, in terferindo com  a 
penetração de larvas; b) o m ecanism o de 
form ação de anticorpos; c) o equilíbrio 
endócrino; d) fatores do trato alim entar  
no anim al em  crescim ento. Por outro lado, 
com  o crescim ento, os an im ais estão sujei
tos a reinfecções, apresentando graus cres
centes de resistência, provavelm ente na de
pendência de um a im unidade adquirida.

No entanto, com relação às infecções 
hum anas por geohelm intos, não parece 
haver, à exceção dos fatos já  assinalados 
para ascaridíase, variação de incidência de 
acordo com  os d iferentes grupos etários; 
parece-nos, no entanto, que ela estaria  
m ais sujeita a  variações do com portam en
to  e ; ainda, de condições sócio-económ icas. 
O que se observa, em d iferentes partes do 
m undo, por exem plo, em  relação à anci- 
lostom ose é praticam ente o oposto ao que 
se observa em  experim entações anim ais; 
há um  aum ento da incidência e m esm o da 
in tensidade da in fecção da adolescência  
até a quarta década da vida (1; 13; 14; 
24; 30; 39; 45; 46; 52). Com relação a A s
caris  e Trichuris, estas nem atodioses d is
tribuem -se diferentem ente quanto ao gru
po etário; ocorrem, com o já  assinalado, de
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preferência na in fância , como m ostram  os 
trabalhos de Lie K ian Joe, na M alaia (44), 
de H sieh, em  Form osa (39), de Faust, na 
C olôm ba (30), de Dias, Cunha & Dias em 
Bam bui, M inas G erais (27), de Ferreira, 
Negrisoli, A. do Brasil, Coutinho & Rodri
gues da Silva, n a  G uanabara (31), entre 
outros.

Há evidências epidem iológicas, portan
to, em  todas as regiões endêm  cas de que 
as d iferenças que ocorrem na incidência  
de Ascaris, Trichuris  e ancilostom ídeos no 
que se refere aos grupos etários, são con
seqüentes a fatores etológicos e ecológicos 
e não a situações fisiológicas e im unológi- 
cas particulares às d iferentes fa ixas e tá 
rias.

A d ie ta  é im portante na in fecção h el-  
m íntica  in icia lm ente porque o próprio h á 
bito alim entar pode determ inar o m ecanis
m o da infecção; assim , por exem plo, o com 
portam ento alim entar de certos rum inan
tes conduz à  infecção por T richostrongy-  
lus; roedores que experim entalm ente acei
tam  a in fecção por ascarídeos, n atural
m ente não a  adquirem porque seus hábitos 
alim entares não o perm item  (62). No h o 
mem, da m esm a m aneira os hábitos a li
m entares certam ente influem  na suscepti
bilidade aos geohelm intos.

É im portante a dieta, por outro lado, 
porque certos parasitos requerem  con sti
tu in tes alim entares, com o o ácido para- 
-am inobenzóico (62.). A deficiência de h i-  
dratos de carbono, por exem plo, é prejudi
cia l ao estabelecim ento do parasitism o por 
helm intos; experiências em  ratos in fecta 
dos por H. d im in u ta  m ostram  que estes  
cestódeos se tornam  pequenos quando os 
•hospedeiros ingerem  5 g de hidratos de 
carbono e crescem  norm alm ente quando 
se eleva esta dose para 8 g (53).

Por outro lado, as dietas nas áreas en 
dêm icas são deficientes em  proteínas an i
m ais, o que favorece ou agrava direta ou 
indiretam ente as parasitoses em  estudo e 
particularm ente a ancilostom íase. Janz, 
Pinto, França e Barbosa (40), no seu es
tudo da relação entre dieta do hospedeiro  
e helm intíases, concluem  que, nos indiví
duos bem nutridos, os efeitos das parasi
toses são discretos, “que a sideropenia é a 
prim eira alteração observada nas fases  
in iciais da infecção e que a absorção de 
riboflavina está  d im inuída”. Giltm an & 
Gilbert (34) observaram um a acentuação

do parasitism o de chim panzés em cativeiro  
e, em pregando um a dieta equilibrada e 
in stalações sanitárias higiênicas, consegui
ram a cura do parasitism o intestinal. Fos- 
ter & Cort (32), trabalhando experi
m entalm ente em  cães, verificaram  que es
tes anim ais, quando subnutridos e para
sitados por A. caninum , apresentavam  p a 
rasitism o in tenso e, quando submetidos 
a um a dieta norm al, o núm ero de vermes 
dim inuía, com  elim inação de verm es adul
tos até a cura com pleta, sem  introdução 
de tratam ento antiparasitário.

No Brasil, a d ieta das populações nas 
áreas endêm icas é deficiente em  proteína  
anim al, o que favorece ou agrava direta 
ou indiretam ente as parasitoses em  ques
tão e, em  particular, a ancilostcm ose (10; 
11; 15). W. O. Cruz (18; 19; 20; 21; 22) 
cham a a atenção, em  nosso país, para a 
in fluência  de dietas pobres em ferro e pro
teín as na instalação da anem ia ancilosto- 
m ótica

Pessoa & Silva (55), no sertão parai
bano, v er ifcaram  que 5% das fam ílias in 
vestigadas nunca se alim entavam  de car
ne, 62% a ingeriam  em  pequenas quanti
dades; 58% não bebiam  leite e 58% não 
com iam  ovos. Em trabalho realizado em 
Sumidouro, no Estado do Rio, tivem os a 
oportunidade de observar que, em  uma  
população altam ente infectada, aproxim a
dam ente só 10% dos lavradores de duas 
fazendas investigadas eram habituados ao 
consum o de carne; alim entavam -se oca
sionalm ente de ovos e de leite, sendo a 
base do seu regim e alim entar legum es e 
verduras (Cam illo-Coura & Rodrigues da 
Silva, dados não publicados).

As deficiências nutritivas diminuem, 
portanto, a resistência do hospedeiro às 
in fecções helm ínticas; em  geral, em áreas 
subdesenvolvidas onde as deficiências pro- 
teicas, de vitam inas A, de ferro, e outras 
são com uns, observa-se um  paralelism o  
com as infecções helm ínticas. Por outro la 
do, as próprias in fecções h elm ínticas in 
terferem  com  a nutrição do hospedeiro e 
podem ser um  fator precipitante no agra
vam ento de estados de desnutrição.

A inda no que se refere à im unidade 
do hom em  às in fecções por helm intos, res- 
ta -n os referir que a im u n idade adquirida  
depende, no caso em  particular, da form a
ção de anticorpos contra determ inado pa
rasito; as respostas im unitárias se fazem
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notar principalm ente por ação das form as 
larvárias ou por parasitos que são en con 
trados no sangue ou ,no interior dos tec i
dos, os parasitos da luz in testin a l de
term inando m enor resposta im unitária. 
R efere-se a existência  de m ecanism os no 
hom em  que podem  ser avaliados por rea
ções de aglutinação, fixação do com plem en
to, im unofluorescência e reações intradér- 
m icas, m as não se conhece realm ente qual 
a extensão do efeito protetor destes a n ti
corpos, dados os resultados controversos de 
diferentes autores (6; 51) consideram -se, 
ainda, dois tipos de substâncias antigênicas  
elaboradas pelos parasitos: antígenos fu n 
cionais, elaborados por agentes vivos não  
adultos (12 35; 49), tendendo a im pedir 
as reinfecções, e antígenos não fu n cio 
nais ou som áticos, que induzem  a elabo
ração de anticorpos testem unhas do p a- 
ratism o. Certos fatores, com o nutrição  
e raça, parecem  desem penhar um  p a
pel im portante no desenvolvim ento da 
im unidade adquirida; de um  m odo geral, 
neste sentido, os casos de in fecções h u m a
nas por ancilostom ídeos e A scaris freqüen
tem ente se acom panham  de nutrição de
ficiente.

A dem onstração de precipitados quando 
as larvas são colocadas em  soro im une, 
fato  dem onstrado para A. can inum  por 
Otto (50), para S. ra tti,  por Lawlor (43) 
e para A. suum  por Oliver Gonzalez (50), 
bem como outros achados parecem  indicar

que os anticorpos circulantes afetam  as lar
vas ‘in  vitro”; h á  no entanto, pouca refe
rências de que este fenôm eno ocorra “in  v i
vo”. Parece haver pouca correlação entre o 
grau de im unidade e os títu los de anticor
pos no soro; praticam ente não se tem  con 
seguido obter im unidade através da tran s
ferência passiva de anticorpos, em bora pe
queno n ível im unitário em  anim ais ten h a  
sido conseguido através de soro im une em  
infecções por Trichinella  spiralis, N ippon s- 
tron gylus m uris  e D ictyocaulus vimparws. 
Um núm ero ainda lim itado de experiên
cias tem  dem onstrado transferência de 
im unidade passiva através de células ü n -  
fóides, o que leva à suposição de que a 
im unidade adquirida aos hejm intos seja  
do tipo de “hipersensibilidade retarda
da” (60).

Com relação à resposta celular fre
qüentem ente rica em  eosinófilos, as in fec
ções prim árias geralm ente se acom panham  
de um  infiltrado celular que não desem 
penha, no entanto, papel fagocitário s ig 
nificativo contra as larvas; as reinfecções. 
porém, caracterizam -se por infiitrado ce>- 
lülar m ais eficien te devido a um a prová
vel ação estim ulante e facilitadora do 
efeito  parasiticida direto de anticorpos es
pecíficos; em geral, no caso dos nem ató-  
deos, as larvas são im obilizadas, a partir 
deste m ecanism o, pelo agrupam ento de 
células ao seu redor (62).

SUMM ARY

A review  is p resen ted  on th e  d iffe ren t m ech anism s a n d  agen ts re la ted  to  
the, epidem iology of so il- tra n sm itted  h elm in th s. Special a tte n tio n  is g iven  to  th e  
fecal con tam in a tion  of th e  soil, to  th e  en viron m en ta l fac to rs re la ted  to  th e  free -  
living stages developm en t an d  to  th e  humam su scep tib ility  to  h elm in tic  in fection .
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