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RESUMO

As autoras apresentam o resultado da determinação de 31 te-
nías provenientes, na maioria, de habitantes de zona rural de Goiânia;
24 foram eliminadas com uso de tenífugo caseiro à base de sementes
de abóboras e as demais com Yomesan e 2 outros tenífugos não men-
cionados.

A Taenia solium foi constatada 13 vezes, sendo que 11 eli-
minadas com o tenífugo à base de sementes de abóbora, estando o
escólcx presente em 7. Taenia saginata, 18 vezes, ocorrendo o escó-
lex apenas uma vez, preso a uma pequena porção de colo, eliminado
com a repetição do tratamento com Yomesan, 20 dias após o pri-
meiro.

INTRODUÇÃO

No período de novembro de 1968 a novembro de 1970, pro-
cedemos no Laboratório de Helmintologia do Instituto de Patologia
Tropical da Universidade Federal de Goiás, a determinação específi-
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ca de 31 tenias humanas; a maioria destas, 24 eliminadas com uso
de tenífugo caseiro à base de sementes de abóbora, encaminhadas
ao Laboratório por familiares dos portadores da parasitose ou pelos
próprios pacientes. O material procede preponderantemente da zona
rural de Goiânia e de municípios próximos.

MATERIAL E MÉTODOS

31 tenias eliminadas com uso de tenífugo caseiro à base de
sementes de abóbora, Yomesan mais semente de abóbora e 2 cora
medicamentos não mencionados, fixadas e conservadas em álcool
etílico, foram determinadas especificamente com base no escólex e
quando este ausente, na morfologia das prpglotes grávidas, prepara-
das convenientemente para estudo (1,2); coradas pelas técnicas usuais
de coloração, Blachim, Carmim clorídrico ou Carmim acético e dia-
fanizadas convenientemente para revelação da estrutura interna.

RESULTADOS

Encontram-se nas Tabelas I e II

TABELA I

Número de tenias determinadas e frequência das espécies

Es p á cie

Tasnia solium

Taenia saginata

Total

Número

13

18

31

E s c ó l e x

Presente

8

1

9

Ausente

5

17

22

Diagnóstico baseado

na proglote grávida

5

17

22



TABELA II

Correlação das espécies de tenias com os tenífugos usados e a presença da escílex

T e n í f u g o s

Sementes de abfibora

Yomesan

Yomesan + sementes de abfibora

Não mencionado

Total

N9 de tenias

24

4

1

2

31

T. Solium

11

1

-

1

13

Es co lê x

P.

7

-

-

1

8

A.

4

1

-

-

5

T. Saginata

13

3

1

1

18

Escolex

P.

-

+ 1

r

-

1

A.

13

2

1

1

17
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COMENTÁRIOS

A freqiiència das espécies Taenia solium e Taenia saginaía
mostrou-se no material estudado de 41,9% para a primeira e 58%
para a segunda.

A presença do escólex em exemplares de ambas as espécies,
foi observado apenas uma vez para Taenia saginata, em 18 espécimes,
tendo sido eliminado com pequena porção do colo, 20 dias após o
estróbilo, com um segundo tratamento com Yomesan. Não foi ob-
servada nas tenias desta espécie eliminadas com o tenífugo à base de
sementes de abóbora — deixando a indagação, se nestes casos, ocor-
rera a eliminação tardia do escólex passando talvez desapercebidos
dos pacientes ou persiste, não se procedendo a desparatização. Das
24 tenias eliminadas com o tenífugo caseiro à base de sementes de
abóbora, 11 são da espécie Taenia solium, ocorrendo em 7 (sete),
a presença do escólex, prova de desaparatização, fato de grande in-
teresse, face o risco de cisticercose existente para os portadores desta
teníase e seus comunicantes.
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SUMMARY

The rcsults of investigations on 31 taeniae proceeding frora
inhabitants of the rural districts of Goiânia are presented; 24 were
expcllcd after the use of a taeniafuge made of pumpkin seeds, the
others after treatmen with Yomesan and two others after the in take
of nonmentioned taeniafuges.

Taenia solium was found 13 times, 11 were expelled after
the use of medicinal compounds made of pumpkin seeds, the scolex
being present in 7 of them.

Taenia saginata was found 18 times, the scolex occurring
only once; it was attached to a narrow portione of the neck and was
expelled after repetion of the treatment with Yomesan 20 days after
the first dose.
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