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1. RESUMO 

Desde os tempos mais antigos diversos parasitas já habitavam o intestino 

humano, e mesmo nos dias atuais apesar de programas do ministério da saúde para 

alertar, e de alguma forma controlar a disseminação, ainda há uma alta 

contaminação ligada hábitos irregulares de higiene dos indivíduos, sendo a falta 

correta de assepsia de locais de aglomeração tais como creches, escolas e 

banheiros, que eleva o risco de contaminação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O alto índice de disseminação de protozoários e helmintos está diretamente 

relacionado com a falta de condições de saneamento básico e sanitárias não 

apropriadas, além de hábitos irregulares de higiene, sendo o último uma das 

principais portas de entrada. Inicialmente a infecção no hospedeiro não apresenta 

sintomas bem esclarecidos sendo negligenciados pela saúde pública, contribuindo 

assim para que haja a predominância das enteroparasitoses. Nos dias atuais as 

taxas de morbidade e mortalidade continuam elevadas em países subdesenvolvidos 

e em desenvolvidos, tanto em adultos quanto em crianças. 

 

3. OBJETIVOS 

Diante dessas condições o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e 

incidência enteroparasitária em pacientes da clínica das Faculdades Metropolitanas 

Unidas (FMU) moradores da cidade de São Paulo permitindo a compreensão de 

enteroparasitoses na população avaliada. 

 

4. METODOLOGIA  

Para o presente trabalho foram utilizadas 559 amostras recolhidas e 

analisadas no laboratório de análises clínicas das Faculdades Metropolitanas Unidas 

(FMU) que presta atendimento ao público de classe mista. Os dados foram 

coletados de análises microscópicas através da técnica de sedimentação (Hoffman, 

1934) e de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (Faust, 1934), avaliando 

presença ou ausência de parasitos através da observação de estruturas parasitarias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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A prevalência de enteroparasitoses foi de 30,41%, ou seja, 170 deles 

apresentavam uma infecção parasitária, destes 20,60% apresentaram 

poliparasitismo. Ao analisar a incidência e frequência por ano e sexo dos pacientes 

foi possível observar que no 2011 os casos positivos foram 23,50% para homem (H), 

e 19,16% para mulheres (M). Em 2012 apresentou H=15,80% e M=37,21%, e no 

2013 H=38,36% e M=37,08%. Com estes resultados é possível verificar que em 

2011 houve uma leve alteração no percentual de casos entre os sexos, no 2012 teve 

aumento de casos no público do segmento feminino, e no 2013 há quase 

singularidade em relação aos casos positivos entre os sexos. As espécies de 

parasitas encontradas foram Endolimax nana (35,29%), Entamoeba coli (22,35%), 

Giardia lamblia (17,65%), Entamoeba histolytica (9,41%), Ancylostoma duodenale 

(4,70%), Taenia spp. (4,11%), Enterobius vermicularis (3,53%), Iodameba bustchlli 

(1,77%) e Ascaris lumbricoides (1,18%).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os parasitos E. nana e E. coli não causam complicações para o ser humano 

devido o fato de serem comensais, entretanto a G. lamblia e a E. histolytica 

apresentam complicações patológicas como diarreia e má absorção de nutrientes. O 

poliparasitismo mais frequente foi de E. nana e E. coli (57,14%), porém foram 

observados casos de associação entre G. lamblia, E. histolytica e Ascaris spp 

(7,65%). Assim podemos concluir que a G. lamblia é o parasito mais abundante 

dentro dos patogênicos e a E. nana dentro dos comensais. Apesar de não aparentar 

ser um índice alto de parasitismo, o mesmo não deixa de ser preocupante, 

recomendando a elaboração de políticas de saúde, tanto em prevenção quanto em 

tratamento. 
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