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ESTABTLTDADE NA EXCREçÃO DE OVOS DE S. MANSONT NAS FEZES
DE CRIANçAS COM ESQUTSTOSSOMOSE MANSONT CRôN|CA (*)

José Roberto LAMBERTUCCI, Ên¡o Roberto Pieúra PEDROSO, Dirceu B, GRECO e Manoet Otá,vio
da Qosúa ROCHA

RESUMO

A estabilidade na excreção de ovos de s. mansoni nas fezes foi estudada em
38 crianças com esquistossomose mansoni crônica, na faixa etária de 6-14 anos.
Foram realizados dois exames de fezes quantitativos (K¿.TO-KATZ), por mês, em
dois dias consecutivos durante 10 meses. Houve considerável variação individual
na contagem de ovos e o coeficiente de variação para o grupo manteve-se em
torno de L037a. Baseando-se na média do número de ovos por grama de fezes de
dois exames quantitativos no primeiro mês, as crianças foram divididas em três
classes: postura baixa (menos de 100 ovos por grama de fezes), postura média
(de 100 a 500), e postura alta (mais de 500). A permanência ou não nestes grupos
foi avaliada nos 10 meses de seguimento. Houve grande mudança de classe, prin-
eipalmente nos grupos de postura média e baixa, mas, na maioria das vezes, para
classes vizinhas. Apenas três pacientes saltaram uma classe em 10 meses. Dois
exames de fezes quantitativos, realizados no 1." mês, identificaram apenas EtTo
dos pacientes que eliminavam mais de 500 ovos por grâma d.e fezes. Nossos dados
mostram grande variabilidade na excreçáo de ovos de s. mansoni nas fezes. para
a identificação dos grandes eliminadores de ovos com dois exames de fezes quan-
titativos, os Autores preconizam o agrupamento dos pacientes com postura média
e alta, principalmente quando se objetivar a "terapêutica seletiva", visando pre-
venir as formas graves da doença.

cDU 616.995.122

Em trabalhos sobre a morbidade da es-
quistossomose, vários Autoïesa,s'8,11,ts çtsm9¡5-
traram existir correlação direta entre o núme-
ro de ovos de S. mansoni nas fezes e a gravi-
dade da doença. KLOETZELe, analisando sua
experiência em áreas endêmicas para esquis-
tossomose mansoni no Centro e Nordeste do
Brasil, propõe uma "terapêutica seletiva e pré-
ventiva", visando o tratamento de pacientes na
f.aixa etária de 10-19 anos, e que eliminam mais
de 500 ovos por grama de fezes. Acredita o
Autor, que o tratamento destes pacientes impe-

(*) Núcteo de Estudos sob¡e a Esquistossomose (Contribuiçáo n.o 21). Faculdade de Medicina da UFMG
Este trabalho foi parcialmente financiado pslâ Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG e pela FINEP-Brasil
Endereço para correspondência: Departamento de Clfnica Médica. Avenida Prof. .{lfredo Balena, 190 - 30.000 -Belo Horizonte - MG, Brasil

tl/

INTRODIJÇÃO

de o desenvolvimento de formas graves da
doença. Outros Autores defendem posiçáo se
¡¡slþ¿nfs 3,16.

Este tipo de abordagem, visando a preven-

çáo de formas graves da doença através da te-
rapêutica específica, só será possível se for
estável a eliminaçáo de ovos de S, mansoni nas
fezes. E importante saber se os pacientes com
postura alta e baixa podem ser identificados e
separados, com base em um ou dois exames de
fezes quantitativos. McCI}LLOUGH 8¿ BRA-
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DLEY 13. demonstraram certa estabilidade na
eliminação de ovos de S, haematobium na uri-
na de pacientes acompanhados por perÍodo de
três anos. Na esquistossomose mansoni, BAR-
RETO & col.1, depararam resultados semelhan-
tes para um período de 3 meses.

O presente trabalho visa o estudo da esta-
bilidade na excreção de ovos de S. mansoni nas
fezes de crianças com esquistossomose manso-
ni crônica, acompanhadas com exames de fe-
zes quantitativos por período de 10 meses.

MATERIAL E MI'TODOS

Populagão estudada - As crianças selecio-
nadas para o estudo foram recrutadas através
de um inquérito coprológico realizado em um
Grupo Escolar que atende a três favelas na pe-
riferia da região metropolitana de BeIo Hori-
zonte. Foram examinadas com exame de fezes
quantitativo, 1500 crianças, na faixa etária de
6-14 anos, encontrando-se 120 (B%) eliminando
ovos de S. mansoni. Depois desta triagem, os
responsáveis foram esclarecidos sobre o objeti-
vo do trabalho e 3B crianças foram acompanha-
das durante 10 meses, com dois exames parasi.
tológicos de fezes mensais, realizados em dois
dias consecutivos. No exame clínico inicial, fo-
ram identificadas cinco crianças (tBVo) com a
forma hepatesplênica da esquistossomose man.
soni. A coleta mensal de fezes foi feita com a
colaboração das professoras do estabelecimento
de ensino e/ou por um auxiliar de saúde e um
médico visitadores. O índice de transmissáo
anual da doença na á¡ea estudada foi de 4,40lo ro.

Método do exame de fezes - O exame de
rezes foi realizado pelo método d.e KATO (MAR-
TIN & BEAVER, rz), modificado por KATZ ,&,

col. r. Todas as lâminas foram examinadas den-
tro de sete dias após a coleta das amostras.
Utilizou-se na análise dos dados, a média do
número de ovos de duas lâminas preparadas de
cadp amostra de fezes.

Métodos estatísticos - Todos os dados fo-
ram tabulados e as médias e desvios-padráo da
contagem de ovos para cada paciente foram
calculadas baseando-se no número de exames
realizados. O coeficiente de variação na pos-
tura (desvio.pacirão/média x 100) foi utilizado
para avaliar a estabilidade na eliminaçáo de
ovos nas fezes, considerando todos os exames
realizados.
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Os pacientes foram divididos em três gru-
pos, segundo o número de ovos por grama de
fezes, considerando como postura baixa, aque-
les com menos de 100 ovos por grama d.e fezes;
média de 100 a 500; alta, acima de 500. Nesres
casos, foi avaliado o número de pacientes que
mudaram de grupo em 10 meses e o número
de pacientes com exames de fezes negativos no
mesmo perÍodo. Para esta avaliação, conside-
rou-se a média de dois exames realizados em
dois dias consecutivos, em cada mês.

RESULTADOS

A Tabela I reúne os dados acumulados de
cada paciente durante 10 meses, baseado no
número de exames realizados. Na populaçáo
examinada, podemos observar valores médios
da contagem de ovos, oscilando de ? a 4B0B
ovos por grama de fezes. Os coeficientes de
variação, dentro da amostra, demonstraram
considerável variação individual na contagem
de ovos dentro do perÍodo de estudo (10 meses)
e o coeficiente médio para o grupo manteve-Èe
em torno de l03o/o. Para a maioria dos pacien-
tes, houve grande variaçáo entre o valor máxi-
mo e mÍnimo no número de ovos nas fezes. Os
coeficientes médios de variação para os gru-
pos de postura baixa, média e alta foram de
I24%, 93Vo e 810/0, respectivamente.

Na Tabela II, as crianças foram divididas
em três classes conforme o número de ovos
por grama de fezes e avaliada a permanência
nestas classes em 10 meses. Observou-se que o
grupo de postura média G00 a b00) apresentou
apreciável variação durante o acompanhamen-
to. De 14 pacientes, 13 mudaram de grupo, sen-
do que três mudaram uma vez; urn, duas vezes;
dois, três vezes; dois, quatro vezes; e cinco,
cinco vezes. Os pacientes que trocaram de clas-
se, o fizeram na maioria das vezes para classes
vizinhas., Apenas três pacientes saltaram uma
classe em 10 meses.

Dois exames de fezes quantitativos realiza-
dos no 1." mês identificaram apenas StVo dos
pacientes que eliminavam mais de 500 ovos por
grama de fezes.

Quando analisamos o número de pacientes
com exames negativos, nos 10 meses de segui-
mento, considerando a média do núrnero d.e
ovos por grama de fezes de dois exames reali-
zados em cada mês, observamos que, no grupo



Características individuais de 38 pacientes de acordo com a idade, sexo, número de exames de fezes (Kato-Katz) reâlizados durante 10 meses, e análise da contâgem
de ovos de S. mansoni nas fezes
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TABELA II
Estabilidade na eliminação de ovos de S. mansoni nas feøes obseilada em 38 crianças, divididas em B grupos na d.e.

þendência do número de ovos por gtama de fezes (postura baixa, média e alta), avaliada através da permanência ou
náo nestes grupos em um período de 10 meses

Grupos

Bai:<a

< 100

Média
100-500

Alta
> 500

N.. de
pacientes

de postura baixa, sete pacientes (4L%) apresen-
farâm exames negativos pelo menos uma vez
nos 10 meses, no grupo de postura média, um
paciente (1.Vo) e no grupo de postura alta, ne-
nhum.

DISCUSSÃO

Poucos são os estudos relatados na literatu-
ra visando avaliar a variaçáo na excreçáo de
ovos de S. mansoni nas fezes de pacientes pa-
rasitados, e acompanhados por longos períodos
de tempo. O primeiro trabalho sobre o assun-
to foi publicado por SCOTT em 1938 ta. Este
Autor acompanhou três camponeses egípcios,
na faixa etária de 12-15 anos, parasitados pelo
S. mansoni, com exame de fezes quantitativo
(STOLL), diário, durante 30 dias, examinando
todas as fezes eliminadas. A média do núme-
ro de ovos para os três pacientes foi: 13g0, 2066
e 2135. O coeficiente de variação na postura os-
cilou em torno de 40%. Concluiu o Autor ser
pequena a variabilidade na eliminação de ovos
de S. mansoni nas fezes.

COOK ,& col.s avaliaram a estabilidade na
eliminaçáo de ovos de S. mansoni em 142 crran-
ças com esquistossomose mansoni (82 com in-
fecção recente), na faixa etária de ?-16 anos,
com exame de fezes quantitativo (BELL). Os
exames foram repetidos dois a quatro anos
após o primeiro inquérito, e, conforme o resul-
tado, foram reclassificadas, havendo na opiniáo
dos Autores concordância razoá,vel entre a con-
tageminicialeafinal.

SIONGOK ,& col. 1s, com o mesmo objeti.
vo, utilizando o método de I{ATO, estudaram
416 indivÍduos parasitados pelo S. mansoni, re-
examinando ao acaso L\Vo da população três

?0

1?

l4

7

N.o de pacientes es.
táveis em 10 meses

1

N.o de pacientes que mudaram de
grupo (n,o de vezes que mudaram)

6(1) 4(2)

3(1) 1(2) 2(3) 2(4) 5(5)

2(r) 1(3) 1(4)

semanas após o primeiro exame de fezes. Ses-
senta e oito por cento dos indivíduos perma.
neceram dentro da mesma classificacão do nri
meiro exame.

No Brasil, BARRETO ,& col.l, estudaram
23 pacientes de uma área rural do nordeste, na
faixa etária de 8-69 anos. Foram realizados
três exames de fezes quantitativos (KATO-
KATZ) em três dias consecutivos, durante três
meses. Observou-se grande variação na postu-
ra (coeficiente de variação de 70Vo ), mas a aná-
lise para os três meses, mostrou certa tend.êri-
cia à estabilizaçáo.

Quando analisamos os nossos dados para
o período de 10 meses, encontramos resultados
que diferem em alguns aspectos dos relatados
até agora. O coeficiente de variaçáo para todo
o grupo manteve-se em torno de I03Vo, demons-
trando grande variação na postura. Este ele-
vado coeficiente, significativamente maior que
o encontrado por BARRETO & col. t, talvez
possa ser explicado pelo maior número de pa-
cientes na nossa casuística com valores abaixo
de 100 ovos,/grama de fezes (1? pacientes na
nossa casuística, contra quatro na dos Autores
citados), consequentemente com maior núme_
ro de pacientes com exames de fezes negativos,
que contribuem em muito para o aumento no
valor ,do coeficiente de variaçáo. Este argumen-
to é reforçado, se observarmos que o coeficien-
te de riariação para o grupo com mais de 500
ovos por grama de fezes, esteve em torno de
8I%. Observação semelhante foi anotada por
CUNHA 6, ao analisar a vañaçã"o no número de
ovos de'S. mansoni em fragmentos de mucosa
retal rqtirados por biopsia.

Quanto à estabilidade os pacientes denrro
de cada classe (alta, média e baixa), observa.

r1(1) 5(2) 3(3) 3(4) 5(5)



LAMBERTUCCI, J. R.; PEDRoso, E. R. p.; cREco, D. B. & RocHA, M. o. da c. - Esiabilidade na excreçáo de
ovos de S. mansoni nas fezes de crianças com esquistossomose mansoni crônica. Rev. Inst. Med. trop. São paulo
25:67-?2, 1983.

mos grande mudança de classe, principalmente
nos grupos de postura média e baixa. Dos cin-
co pacientes com hepatesplenomegalia, identi-
ficados no exame clínico inicial, três elimina-
vam mais de 500 ovos por grama de fezes, na
média de dois exames realizados no primeiro
mês. Dois inicialnrente classificados no gîupo
de postura média (100 a 500), mudaram paîa a
classe de postura alta no decorrer dos 10 me-
ses de seguimento: o fato de 50vo dos pacien-
tes com poStura alta náo terem sido identifica-
dos no primeiro mês, incluindo dois com hepa-
tesplenomegalia sugere que, caso seja aplicada
a proposta de "terapia seletiva"e, para aqueles
jovens com mais de 500 ovos por grama de fe-
zes, até metade da populaçáo com postura, alta
poderá ficar sem tratamento. Sendo assim, os
pacientes com postura média e alta poderiam
ser agrupados, na tentativa de incluir esta par-
cela de grandes eliminadores de ovos náo iden-
tificada com apenâs dois exames de fezes quan-
titativos.

SUMMARY

Sta.bility of faecal egg excretion in children
with chronic schistosomiasis mansoni

Stability of S. mansoni egg excretion ,was

studied in 38 children (age range, 6 to 15 years),
in the chronic phase of the disease. Stool exa-
minations þy the I(ato's method were perform-
ed monthly, for ten consecutive months. It rvas
observed a wide individual variation in egg
counts throughout the stuQy period, with an
average coefficient of variation around l03Va.
Based upon the rate of egg excretion in the
first month (i.e., the mean of the number of
eggs in two stool examinations), the children
were further divided in three groups: low (un-

der 100 eggs/gram of feces), medium (100 to
500), high (more than 500). There has been a
wide change from one group to another during
the 10 months of follow up, specially among
the low and medium egg excretion individuals,
but in the majority of cases to the next group.
Only three patients changed from high to low
or vice versa in this period. It must be em-
phasized that with two quantitative stool exa-

:ninations performed in the first month it has
been possible to identify only 50Vo of the pa-

tients wiih more than 500 eggs per gram of
feces. Our data show great variability in the

S. .mansoni egg excretion. It is suggested that
to identify the high egg excretion group by
means of two quantitative stool examinations,
the patients initially classified as medium or
high should be grouped together, specially if
the purpose is the "selective treatment" to
prevent the severe forms of the disease.
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