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MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletadas 50 (cinquenta) cédulas de maior circulação nas

localidades da feira Central de Campina Grande, onde há uma

grande presença de pessoas. As cédulas adquiridas estavam

todas com aparência desgastada, indicando que já haviam sido

utilizadas por diversas vezes e, certamente, transitado por mãos

de diferentes indivíduos. Ao todo foram analisadas 50 cédulas,

sendo 03 de valor referente à R$ 50,00, 04 de R$ 20,00, 06 de

R$ 10,00, 08 de R$ 5,00 e 29 de R$ 2,00. As amostras foram

analisadas no laboratório de Parasitologia Básica da

Universidade Estadual da Paraíba, por meio da lavagem das

notas e análise microscópica do sedimento, pela técnica de

sedimentação espontânea. A escolha do local de coleta se

deveu ao fato de que representa um setor da economia no qual

a rotatividade do papel-moeda é elevada e poucas são as

formas de transação que utilizam outros meios tais como

cheques, cartões de crédito ou débito.

As parasitoses intestinais causadas por helmintos e protozoários

representam a doença mais comum no globo terrestre. São

endêmicas em países em desenvolvimento, onde representam

graves problemas de saúde pública. Apesar das doenças

parasitárias infecciosas serem de fácil profilaxia, estão

relacionadas com hábitos culturais e podem ser disseminadas

facilmente através do meio ambiente com fezes, água e

alimentos contaminados, insetos, poeira, e mesmo por meio de

fômites, tais como cédulas de dinheiro, que podem ser um meio

importante de contaminação, por conta de serem

frequentemente manuseadas pelas pessoas no dia a dia em

todo o mundo. O estudo da existência de formas parasitárias em

objetos de grande circulação, como o dinheiro, assume grande

importância para o estabelecimento de políticas públicas

relativas à saúde e para o estímulo de hábitos de higiene

saudáveis, evitando-se, assim, a transmissão destes agentes. A

literatura constata o alto grau de infestação parasitária em locais

de grande aglomeração de pessoas, principalmente em

ambientes fechados e/ou de grande rotatividade humana, que

facilita o contato direto e influencia na disseminação parasitária.

Este trabalho teve como objetivo realizar a pesquisa da

presença de cistos, ovos e larvas de parasitas em cédulas de

dinheiro na cidade de Campina Grande-PB, determinando a

possível disseminação de parasitoses através da sua

manipulação.

INTRODUÇÃO

Os resultados obtidos no presente estudo não mostraram contaminação parasitária nas

cédulas, diferente do que foi verificado na literatura consultada. Essa divergência de

resultados encontrados pode ser explicada pela prevalência das enteroparasitoses em cada

população estudada, pois certamente refletem o nível de saneamento de cada localidade, ou

ainda pela metodologia utilizada para a análise. Sabe-se que o abastecimento adequado de

água e o saneamento básico proporcionam benefícios para a população, por se tratar de um

serviço que assegura o bem estar de todos.

A ausência de formas parasitárias nas amostras de cédulas de dinheiro recolhidas na Feira

Central de Campina Grande mostrou que, pelo menos neste aspecto, há uma condição

sanitária regular, o que contribui para assegurar o bem estar da sociedade, já que esta é

considerada uma das maiores feiras livres da Paraíba e uma das maiores do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise das cédulas coletadas observou-se que não havia nenhum cisto, ovo ou

larva de qualquer parasita presente. A negatividade das análises foi uma surpresa ao

mesmo tempo frustrante e desafiadora, pois desde o século passado a possibilidade de

transmissão de formas parasitárias por fômites é discutida entre pesquisadores. Entre os

objetos mais implicados na transmissão, as moedas e cédulas de dinheiro são importantes

devido ao fato de serem frequentemente manuseadas pela população cotidianamente, em

praticamente todo o planeta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Gráfico 1 – Tipos de cédulas avaliadas no estudo parasitológico

Fonte: dados da pesquisa, 2018

Figuras 4,5,6 – Artefatos coloridos encontrados em cédulas de 2 e 10 reais, artefato colorido (fibra) encontrado
em uma cédula de 10 reais.

Figuras 1,2,3 – Exemplos de cédulas utilizadas na pesquisa, processo de lavagem das cédulas, sedimentação 

espontânea do lavado em cálices cônicos

Fonte: dados da pesquisa


