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1.RESUMO                                                                                                                         

Enterobius vermicularis ou oxiúros são parasitas nematoides encontrados com mais 

facilidade em crianças com idades entre 5 e 15 anos, elas são mais vulneráveis pois 

frequenta ambientes como escola, creches entre outros, esse contato interpessoal 

favorece a contaminação e desenvolvimento do parasita, tem como sintoma 

clássico o prurido anal (coceira) que se acomete no período noturno, devido a 

locomoção da fêmea do parasita, causando desconforto para a criança.                                                                             

A transmissão é feita a partir do ovo larvado que pode ser ingerido em alimentos, 

poeira e com maus hábitos de higiene, o diagnóstico é feito pelo método de Graham 

ou Swab anal, esse exame é realizado em laboratório e visualizado em microscópio, 

o resultado sendo positivo inicia o tratamento com fármacos anti-helmínticos de 

amplo espectro.                                                                                                 

2.INTRODUÇÃO                                                                                                                   

Os índices de infecções por parasitas intestinais são altos em toda população 

mundial, gerando grandes problemas de saúde pública, a incidência das doenças 

parasitarias estão relacionadas as condições de saneamento básico, nível 

socioeconômico e hábitos de higiene, existe uma alta prevalência de parasitoses em 

crianças em idade escolar como é o caso da enterobiose, causada pelo helminto 

Enterobius vermicularis, especifico da espécie humana (ciclo monoxênico), a criança 

é infectada com o ovo larvado, o ciclo do parasita é realizado na região cecal, a 

fêmea deposita seus ovos na região perianal, levando ao prurido anal, que tem 

como característica ocorrer no período noturno e consequentemente causa o 

desconforto e irritabilidade da criança (Beletini, 2012).                                                        

Entre as helmintoses a enterobiose apresenta maior distribuição em países 

desenvolvidos e de clima frio, sendo as crianças mais afetadas que os adultos, na 

fase adulta o parasita macho e fêmea habitam a região cecal, como também o 

intestino delgado e grosso, após o acasalamento a fêmea grávida migra para a 

região anal, onde a noite ovipôe 11.000- 15.000 ovos, parte deles ficam nas fezes, 

outros aderem á pele da região anal (Ferreira; Foronda; Schumaker, 2003).               

A enterobiose pode ser assintomática ou desenvolver sintomas, como o prurido anal, 

coceira que acontece no período noturno, levando a criança ao desconforto e 

insônia, podendo desenvolver lesões na região perianal, inflamações e infecções 

bacterianas (Cimerman; Cimerman, 2010). 



3.OBJETIVOS                                                                                                                     

Este estudo tem como objetivo descrever as formas, transmissões, diagnóstico e 

prevalência do Enterobius vermicularis em crianças com idade escolar. 

4.METODOLOGIA                                                                                                           

Trata-se de uma revisão da literatura. Para a mesma serão utilizados artigos de 

revistas científicas, livros, teses, dissertações, documentos legais e sites específicos, 

além de consultar as seguintes bases de dados: SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), DEDALUS (Banco de dados eletrônico da USP) e LILACS (literatura Latino-

Americano e do Caribe em Ciências da Saúde), no período de 1992 a 2012, com os 

seguintes descritores: Enterobius vermicularis; enterobiose infantil; parasitoses em 

crianças. 

5.DESENVOLVIMENTO                                                                                                    

Hoje em dia com a mulher inserida no mercado de trabalho, passando horas fora de 

casa, as crianças começam a frequentar, creches, escolas, ficando longos períodos 

em ambientes com várias crianças, isso aumenta o contato e consequentemente 

facilita a contaminação e proliferação do parasita, o Enterobius vermicularis é 

caracterizado como a espécie mais frequente entre crianças em idade pré-escolar, 

regiões com condições precárias de saneamento básico e hábitos de higiene 

inadequados tem maiores riscos de contaminação (Beletini, 2012).                                                                                 

Para entendermos melhor a enterobiose vamos falar sobre seu ciclo biológico, o 

nematelminto se alimenta do conteúdo intestinal, o verme adulto vive aderido a 

mucosa da região cecal do intestino grosso, a fêmea mantém no seu útero de 5000 

a 16000 ovos, para completar o ciclo ela migra para a região do reto e ovipõe, ao 

chegarem no perineu ela morrem e liberam seus ovos (Rey, 1992).                                                                                                            

Muitas vezes o parasita passa despercebido, a presença do verme é notada quando 

ocorre o prurido anal ou quando o próprio parasita se é encontrado nas fezes, em 

crianças do sexo feminino pode haver enteróbios na vagina, útero e bexiga o que 

pode levar a uma vaginite, metrite, salpingite e ovarite, o exame comum de fezes 

feito na maioria das parasitoses, não se aplica ao Enterobius vermicularis, o método 

mais indicado é Swab anal ou método de Graham, o exame é feito em laboratório, 

assim que a criança acorda deve ser levada ao laboratório, sem nenhum tipo de 

higienização no local, antes mesmo do banho, caso o resultado for negativo o 



exame deve ser realizado nos dias seguintes (Neves, 2011).                                                                                                                          

O tratamento fica por conta dos anti-helmínticos de amplo espectro utilizado na 

maioria das parasitoses intestinais como mebendazol, pamoato de pirantel, 

piperazina e pamoato de pirvínio (Rey, 1992). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                      

A enterobiose pode ser transmitida de forma direta, através de contaminação pelas 

mãos, indireta com ovos larvados na poeira ou retroinfecção quando ocorre a 

migração do parasita da região perianal para o reto (Cimerman; Cimerman, 2010).                                                                      

Fica evidente a necessidade de medidas preventivas para diminuir ou eliminar 

chances de contaminação, o controle é feito através da higiene pessoal e do 

ambiente coletivo, banhos diários, higienização correta das mãos e alimentos 

manipulados, a troca frequente e lavagem das roupas íntimas, de banho e também 

das roupas de cama (Rey, 1992). 
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