
 

 

 

Consolidado Anual de Teníase em Municípios do Estado da 
Paraíba, Brasil 

 
 

Wanne Sabrini S. de Brito1; Natália L. Moraes2
; Hermano José T. Lins3

; Bruno 
Henrique A. Galvão4,5; Joelma R. de Souza4,5; Marília Gabriela dos S. 

Cavalcanti4,5 ; Fabrícya Hariel P. de Lima6 ; Letícia V. Ferreira7 

 
1
Acadêmica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 58051-900, João Pessoa, PB, Brasil. 
Email : wanne_silva@hotmail.com. 

2 
Acadêmica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

58051-900, João Pessoa, PB, Brasil. Email: natalialima.med@gmail.com.
 3 

Técnico de Laboratório 
do Ministério da Saúde. 

4
 Docente do Departamento de Fisiologia e Patologia da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), 58051-900, João Pessoa, PB, Brasil. 
5
Pesquisador do Núcleo de 

Medicina Tropical (NUMETROP), Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), 58051-970 João Pessoa, PB, Brasil.
 6

Acadêmica da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), 58051-900, João Pessoa, PB, Brasil.
 7

Acadêmica da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB),58051-900, João Pessoa, PB, Brasil 
 

A teníase é popularmente conhecida como “solitária” e consiste na presença da 
forma adulta de Taenia sp. no intestino delgado de humanos, sendo adquirida 
mediante a ingestão da carne suína ou bovina (crua ou mal cozida) infectada com 
cisticerco. É constituinte de um complexo de doenças tropicais negligenciadas 
que representam um sério problema de saúde pública de distribuição mundial, 
sobretudo em países onde as condições higiênico-sanitárias propiciam a 
manutenção do ciclo do parasita. Sabendo que o conhecimento da prevalência 
desta parasitose é bastante limitado, o principal objetivo do trabalho foi determinar 
a distribuição da teníase em alguns municípios da Paraíba (Alhandra, Lucena, 
Pitimbu, Salgado de S Félix, Rio Tinto, Mataraca, Conde, Sapé e Caaporã) 
durante o ano de 2015. As amostras de fezes obtidas neste estudo vieram de 
campanhas de rotina para a esquistossomose e o material coletado foi 
processado mediante a técnica de Kato-Katz e analisado nos laboratórios da 
UFPB, Cabedelo, Conde, Sapé e Caaporã. Os resultados do estudo foram 
consolidados por município. No total foram realizados 13.881 exames. Não foram 
identificadas amostras positivas nos municípios de Alhandra (3.546 exames), 
Lucena (3.060), Conde (2.534) Sapé (43), Salgado de S. Félix (959), Rio Tinto 
(24) e Mataraca (374). Apenas dois municípios estudados apresentaram casos 
positivos, como Pitimbu (1 caso em 2.283 amostras) e Caaporã (2 casos em 
1.058 exames). A baixa prevalência desta parasitose na população é comum na 
maioria dos estudos realizados no Brasil. Além disso, populações carentes, foco 
deste estudo, apesar de serem mais expostas às parasitoses, não apresentam o 
hábito diário de comer carne (bovina ou suína) devido ao baixo poder aquisitivo, o 
que pode contribuir para a baixa prevalência identificada no presente estudo.  
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