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Introdução 

Cerca de 162 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica, das 

quais 36% residem em África. Um Inquérito Nutricional realizado em 2007 mostrou que 29% 

das crianças angolanas apresentavam desnutrição crónica. 

Objectivos 

Este trabalho visa apresentar o perfil sociodemográfico e nutricional de crianças com 

infecção por parasitas intestinais patogénicos avaliadas em 3 unidades de saúde da Província 

do Bengo, Angola.  

Métodos 

Entre Dezembro de 2013 e Dezembro de 2014 recrutaram-se crianças em 3 unidades de 

saúde para serem acompanhadas na comunidade nos 2 anos seguintes, segundo os critérios: 

20-36 meses de idade; residência na área de estudo do CISA; sem antibioterapia prévia e 

infecção por pelo menos um parasita intestinal patogénico. Aplicou-se um questionário 

sociodemográfico, avaliou-se a antropometria e solicitou-se uma amostra de sangue para 

diagnóstico de malária e avaliação da anemia, e de fezes para o exame parasitológico por 

microscopia. Os dados foram introduzidos analisados recorrendo-se ao SPSS versão 23.  

Resultados 

De 692 crianças registadas, 159 foram excluídas de acordo com os critérios definidos. Às 

restantes 533 crianças solicitou-se uma amostra de fezes e 284 (53%) entregaram a amostra. 



 

Destas, 134 (47%) estavam infectadas com pelo menos um parasita intestinal patogénico, 

tendo sido seleccionadas para posterior acompanhamento comunitário 121 crianças:  50.4% 

do sexo feminino e com média de idades de 27.16 ±4,90 meses. Em termos do nível 

educacional, 9.6% dos seus cuidadores do sexo feminino e 1.8% dos cuidadores do sexo 

masculino eram analfabetos. O material de construção da habitação era na sua maioria de 

adobe (74%), com cobertura de chapa (96%) e chão de cimento (61%). O tanque (28%), a 

torneira do quintal (28%) e o rio (25%) foram as fontes de água para beber mais reportadas 

pelos cuidadores e 58% referiu não aplicar nenhum tratamento. 54% das crianças era 

portadoras de anemia e 9% foi diagnosticada com malária. Do exame parasitológico, obteve-

se 55% de infecções por protozoários, 36% por helmintas e 8% por ambos. A desnutrição 

crónica moderada a severa foi identificada em 32% das crianças. 

Conclusões 

Os resultados encontrados evidenciam elevados níveis de desnutrição, anemia e parasitoses 

intestinais. Os 2 anos de acompanhamento comunitário irá permitir avaliar o impacto de 

estratégias como a desparasitação, o tratamento das infecções por parasitas intestinais, a 

correcção da anemia e o tratamento precoce da malária na redução da desnutrição das 

crianças. 

 

 


