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PARASITISMO INTESTINAL ENTRE O GRUPO INDÍGENA 

ZORÓ, ESTADO DE MATO GROSSO {BRASIL)* 

·carlos E.A. Coirnb~a Jr.** 

Ricardo Ventura Santos**~ 

A prevalência de parasitas intestinais é reconhecidamente 

elevada entre populações amerindias, como pode ser constatado em 

recente revis~o sobre o tema (cf. Salzano & Callegari-Jacgues 

1988). Em desacordo com esse quadro, os resultados por n6s 

obtidos entre os Zor6 chamam aten9ao pela baixa prevalência de 

helrnintos e protozoários. 

Dentre 173 exames realizados pelo método de sedirnentaçao de 

Lutz em amostras previamente fixadas em forrnol 10\, foram 

encontradas 9 (5,2\) amostras pos·itivas para Ancilostornideos, 4 

(2,3\) para Trichuris trichiura, 5 (2,9%) para Hyrnenolepis n.anã, 
17 (9,8%) para Giardia lamblia, 5 (8,7\) para Balantidiurn coli e 

29 (9,8\) para Entamoeba histolytica. 

No gue se .refere aos helrnintos, as baixas prevalências podem 

ser explicadas pelo fato da populayao vir sendo medicada em massa 

com rnebendazol, administrado no Posto da Fundaç~o Nacional do 

Indio (FUNAI) em intervalos de 4-5 meses. Esses resultados 
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refariam observações feitas anteriormente, sugerindo gue o 

tratamento em massa com anti-helmintico de largo espectro pode 

ser eficaz no controle das geohelmintoses em comunidades 

relativamente isoladas e fechadas como grupos indigenas (Santos 

et al. 1985a,b). Na oportunidade, chamqu-se atenção para o fato 

de que, tanto entre os grupos indigenas Karltlána (Santos et al. 

1985a) corno entre os Pakaan6va (Santos et al. 1985b), o anti- 

helmintíco vinha sendo administrado empírica e regularmente pelo 

atendente de saúde da FUNAI no Posto. Com o objetivo de maximizar 

o impacto dessa intervenç~o, são necessários estudos 

epidemiológicos visando estabelecer qual seria o anti-helm1ntico 

mais apropriado assim como os intervalos nos guais o mesmo deve 

ser ministrado. 

~ interessante chamar aten~ao para o achado de Balantidium 

~ em 8,7\ das amostras. Esse protozoàrio tem sido raramente 

reportado em inquéritos parasitol6gicos realizados entre 

populações indígenas da Amazônia (cf. Bruno 1978 e Lavrence et 

al. 1980). Apenas em uma ocasido foi o IL... ~ observado 

associado a quadro grave de disenleria, tratando-se de uma mulher 

Yanomama lRees & Shelley 1977) . 

Com relac;ao a origem do !L_ coli entre sociedades indigenas, 

Lawrence et al. (1980) sugerem que, dado a sua raridade, o mesmo 

teria sido introduzido ap6s o contato com sociedades de cultura 

ocidental, acompanhando a criaçao de animais domésticos 

reconhecidamente reservat6rios do parasita como o porco. Vale 

ressaltar, contudo, que o porco doméstico njo é·o único 

reservat6rlo de IL... ~- Porcos silvestres e diferentes espécies 
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de pr l matas neotr op I cais já foram encontrados .na t ur a lrnente 

lnfectadoz pelo protozoàrio (cf. Hoare 1968, Wilcocks & Manson 

Bahr 1972 e Martins & Pessôa 1971). Sendo assim, a5 fon~f5 d~ 
•'<. 
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infecyão para o homem já se encontravam no Novo Mundo antes da 

chegada dos europeus e, portanto, casos de balantid1ase entre 

sociedades indigenas da Amazônia podem ser explicados, pelos 

menos em parte, pela man í.pu-l a çê o e ingestao da carcaç:a de 

rnamiferos silvestres infectados. 

Os Zor6 n;o s6 caçam porcos selvagens (Brunelli 1985), corno 

também criam filhotes sempre que conseguem capturá-los na 

floresta. Os porquinhos s~o criados em pequenos "chiqueiros" 

adjacentes as habitações até atingirem a idade adulta, quando 

entao sao soltos no pátio da aldeia e perseguidos até serem 

mortos por flechadas. Durante o evento festivo da rnatanya do 

porco, o dono do animal recebe presentes dos que se lan~am na 

perseguiçao do animal, sendo estes constituidos principalmente 

por flechas. A proximidade de contato com porcos silvestres 

verificada entre os Zor6 aliada a higiene precária são fatores 

epidemiológicos importantes no delineamento do quadro da 

balantidiase na comunidade. Vale salientar que o hábito de criar 

porcos selvagens no peridomicílio, como foi observado entre os 

Zor6, nao é comum entre os grupos indigenas da região amazônica . 

Os autores desconhecem referência a comportamento semelhante na 

literatura etnográfica . 
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RESUMO 

Essa nota relata os resultados de inguérlto parasitol6gico 

realizado entre o grupo indigena Zor6 (Mato Grosso). Dentre os 

173 exames realizados, foram encontradas 9 (5,2~) amostras 

positivas para Ancilostomideos, 4 (2,3%} para Trichuris 

trichiura, 5 (2,9%) para Hy~enolepis Di!.lli!.., 17 (9,8%) para Giardia 

Jamblia, 5 (8,7%} para Balantidium coli e 29 (9,8%) para 

Entarnoeba hlstolvtica. Os autores observam a baixa prevalência de 

helrnintoses e chamam atençao para a possibilidade de controle 

dessas parasitoses em comunidades lnd1genas por melo de rnedicaç;o 

em massa. Discutem também as implicações epidemiol6gicas da 

prática de criar porcos selvagens no perodomicilio na transrnissao 

do !L.... coli. 

ABSTRACT 

This paper reports on the results of a parasitological 

survey conducted among the Zor6 Indians (Mato Grosso). From the 

total of 173 stool samples, 9 (5.2%) vere positive for 

Ancilostornidae, 4 {2,3%} for Trichurjs trichiura, 5 (2,9%) for • •• Hymenolepis ~' 17 (9,8%} for Giardia lamblia, 5 (8,7%} for 
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Balantidium coli, and 29 (16,8%) for Entamoeba histolytica. The 

authors note the low prevalence of helminths and call attention 

for the possibilities of achieving control of these parasites 

among Amerindian communities by rneans of mass treatment. The 

authors also discuss the epidemiological implications of the 

practice of rear~ng wild pigs near the houses in the transmission 

of h c::ol) . 


