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RESUMO 

As parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública em países pobres e em 

desenvolvimento. Devido aos seus sintomas possuem grande capacidade de debilitar a 

população, através de diarreias crônicas e desnutrição. Chegam a atingir mais de um em cada 

três indivíduos da população mundial. Essas doenças são consideradas negligenciadas pois 

atingem em sua grande maioria populações de baixa renda. O presente estudo tem como 

objetivo analisar os trabalhos publicados nos últimos 10 anos, de 2009 até 2018, evidenciando 

as consequências do uso indiscriminado dos antiparasitários, como falha terapêutica, 

desenvolvimento de mecanismos de resistência e a ocorrência de efeitos adversos. Nesse 

trabalho podemos conhecer os principais fármacos utilizados contra essas enfermidades e 

entender um pouco sobre seus mecanismos de ação. Os resultados dos estudos analisados 

destacam a necessidade de novas abordagens e estratégias inovadoras, como a descoberta de 

novos medicamentos, novos métodos diagnósticos com maior sensibilidade e especificidade, 

para que essas enfermidades tenham seus níveis de infecção diminuidos principalmente nos 

países em desenvolvimento.  

Palavras chave: resposta terapêutica, parasitos intestinais, humanos. 
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ABSTRACT 

Intestinal parasitosis is a serious public health problem in poor and developing countries. Due 

to their symptoms they have a great capacity to debilitate the population through chronic 

diarrhea and malnutrition. They reach more than one in three individuals in the world 

population. These diseases are considered neglected because they mostly affect low-income 

populations. The present study aims to analyze the studies published in the last 10 years, from 

2009 to 2018, highlighting the consequences of indiscriminate use of antiparasitics, such as 

therapeutic failure, development of resistance mechanisms and the occurrence of adverse 

effects. In this work we can know the main drugs used against these diseases and understand a 

little about their mechanisms of action. The results of the analyzed studies highlight the need 

for new approaches and innovative strategies, such as the discovery of new drugs, new 

diagnostic methods with greater sensitivity and specificity, so that these diseases have their 

infection levels decreased, especially in developing countries. 

 

Key words: therapeutic response, intestinal parasites, human
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PARASITOSES INTESTINAIS 

As parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública em países 

pobres e em desenvolvimento. Devido aos seus sintomas possuem grande capacidade de 

debilitar a população, através de diarreias crônicas e desnutrição. O número de casos da doença 

está diretamente ligado a condições ambientais, higiênicas e sanitárias a quais estes indivíduos 

estão submetidos. Em famílias de baixa renda, as crianças são acometidas de forma mais 

intensa, chegando a comprometer o desenvolvimento físico e intelectual, podendo levar a 

mortalidade (PEREIRA E GAIARDO, 2016). 

As parasitoses intestinais são umas das doenças crônica mais comum do mundo, 

chegando a atingir mais de um em cada três indivíduos da população mundial. O parasita tem 

como porta de entrada a via oral por meio de ingestão ou via cutânea através de penetração na 

pele, e tem como objetivo chegar ao intestino, seu habitat. Essas doenças são consideradas 

negligenciadas pois atingem em sua grande maioria populações de baixa renda. Essas 

enfermidades possuem investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em 

seu controle (ANDRADE et al., 2010). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade as 

parasitoses mais comuns no Brasil são giardíase, causada pelo parasita Giardia lamblia; 

ascaridíase, causada pelo parasita Ascaris lumbricoides; ancilostomíase, causada pelos 

parasitas Necator americanus e Ancylostoma duodenale; enterobíase ou oxiuríase, causada pelo 

parasita Enterobius vermiculares; teníase causada pelos parasitas Taenia solium e Taenia 

saginata; e a amebíase, causada pelos parasitas Entamoeba histolytica (patogênica) e 

Entamoeba dispar (coloniza o cólon de maneira inofensiva, o mais comum). 

A intensidade e gravidade dos sintomas dessas parasitoses, assim como em outras 

condições, depende da idade, nutrição, hábitos de higiene e doenças pré-existentes, que 

influenciam no sistema imunológico do hospedeiro. A carga parasitária e os mecanismos de 

lesão do parasita também contribuem para a repercussão da doença. As manifestações de 

sintomas nessas infecções são inespecíficas, o que torna o diagnóstico muito difícil (ALVES, 

2015). 

A disponibilidade de água tratada, instalações sanitárias adequadas e estações de 

tratamento de esgoto são as principais medidas para diminuir o índice de contaminação da 



4 

 

população por doenças veiculadas através da água, tais como as parasitoses intestinais 

(RAVINDRA et al., 2019). 

As parasitoses intestinais acometem em maior número grupos populacionais que 

apresentam hábitos higiênicos precários e instituições fechadas, como asilos, orfanatos, etc. 

Tais condições afetam também o desenvolvimento socioeconômico regional, diminuindo assim 

a produtividade dos trabalhadores (REY, 2003). 

No entanto, estudos destacam a necessidade de conscientizar a população sobre o 

papel das práticas de higiene, armazenamento de água e saneamento, para uma melhor saúde 

(RAVINDRA et al., 2019). As medidas profiláticas que devem ser adotadas são lavar bem as 

mãos sempre que utilizar o banheiro e antes das refeições; beber água filtrada, fervida ou 

desinfetada e é importante que a água seja armazenada em recipiente fechado; lavar bem os 

alimentos antes do preparo, principalmente se este for consumido cru; lavar bem as roupas 

pessoais, de cama e banho; não andar descalço; comer em locais limpos e consumir apenas 

carne bem cozida; realizar regularmente exames parasitológicos e tomar antiparasitários com 

orientação médica; identificar os indivíduos contaminados e os encaminhar para tratamento; 

evitar defecar no meio ambiente e nunca utilizar fezes humanas como adubo (PROJETO 

EDUCAÇÃO É SAÚDE, página 32). 

No Brasil, as medidas adotadas para o controle das helmintíases envolvem, o 

tratamento preventivo periódico de crianças em fase escolar na faixa etária de 5 a 14 anos, a 

realização de ações socioeducativas em saúde ambiental e saneamento básico, entretanto 

dependendo da prevalência dos geo-helmintos, essas medidas também se aplicam às populações 

vulneráveis como crianças a partir de 1 ano e em idade pré-escolar, mulheres em idade fértil e 

gestantes (Ministério da Saúde, 2018). 

Durante os últimos anos, diversos artigos foram publicados a respeito do 

diagnóstico e tratamento de doenças helmínticas, revelando a validade do uso de agentes únicos, 

sendo necessária a terapia combinada, que está sendo investigada à nível experimental e na 

prática clínica para melhorar as respostas terapêuticas e reduzir o risco de resistência à gama 

limitada de drogas atualmente disponíveis (HORTON, 2002). 

A microbiota intestinal é um fator importante na saúde humana. Ela é afetada pela 

alimentação, remédios ingeridos e infecções adquiridas. Por sua vez, interfere na absorção de 

nutrientes e em casos de inflamação intestinal excessiva. Os parasitas intestinais podem ter um 

impacto importante na composição da microbiota intestinal. Sem um entendimento completo 
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do impacto dos medicamentos contra parasitas em massa na microbiota, é impossível calcular 

com precisão o custo-benefício de tais intervenções de saúde pública e evitar quaisquer 

possíveis efeitos colaterais deletérios (EASTON et al., 2019). 

Estudos revelam o efeito de Ascaris lumbricoides e ancilostomídeos na composição 

microbiana do intestino, mostrando um pequeno impacto, porém o tratamento da infecção por 

ancilostomídeo resulta em mudanças significativas, mostrando a necessidade de mais estudos 

a respeito do impacto dos medicamentos contra parasitas na saúde do indivíduo e suas 

alterações no organismo (EASTON et al., 2019). 

Os parasitas Entamoeba histolytica e Entamoeba dispar, Giardia lamblia, Taenia 

solium e Taenia saginata, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, 

Blastocystis hominis, Fasciola hepática e as duas espécies de Cryptosporidium spp são 

transmitidos por água e alimentos contaminados. Já as espécies Ancylostoma duodenale e 

Necator americanus são transmitidos por larvas presentes no solo, diferente da transmissão de 

Schistosoma mansoni que ocorre por larvas presentes na água (REY, 2003). 

 

1.1.1- Ascaris lumbricoides 

A ascaridíase tem como agente etiológico o Ascaris lumbricoides, um parasita de 

ampla distribuição mundial, que acomete principalmente humanos. Sua infecção se dá pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos embrionados contendo o primeiro 

estágio larvar (L1). Em contato com o estômago há a eclosão da L1, tornando-se L2. A partir 

daí a larva migra através dos tecidos do hospedeiro, invade a mucosa intestinal e chega à 

circulação linfática ou sanguínea. Quando alcança os pulmões, ocorre o ciclo de Loss, sofrendo 

uma nova muda, tornando-se L3, ali então atravessam a parede que separa os capilares das 

cavidades alveolares e alcançam os alvéolos pulmonares, onde sofrem a terceira muda e se 

transformam em L4. As larvas de quarto estágio (L4) chegam aos bronquíolos e são arrastados 

pelo muco para traqueia e laringe, respectivamente, para serem finalmente deglutidas e 

alcançarem o estômago e intestino, onde sofrem a quarta e última muda, tornando-se L5, que 

originará vermes adultos (JOURDAN et al., 2018). 

As fêmeas precisam ser fecundadas várias vezes para que os ovos sejam 

fertilizados, mas fêmeas não fecundadas também são capazes de liberar ovos, porém inférteis, 

incapazes de infectar o hospedeiro. Os ovos férteis, após eliminação nas fezes, na presença de 

oxigênio, sofrem o embrionamento e originam o primeiro estágio larvar, tornando-se infectante. 
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Desde a ingestão desses ovos infectantes até a eliminação de ovos por esse hospedeiro leva-se 

no mínimo 2 meses (REY, 2003)  

Ao chegar aos pulmões as larvas provocam manifestações respiratórias, que variam 

de leves à graves, indo de sinais discretos de bronquite a lesões graves de broncopneumonia ou 

pneumonia.  Outros sintomas são, tosse, febre e eosinofilia sanguínea elevada, caracterizados 

como Síndrome de Loeffler. Quanto à presença dos vermes adultos, quando estes alcançam o 

intestino delgado as manifestações mais frequentes são cólicas, dor epigástrica e má digestão, 

náuseas e diminuição do apetite levando ao emagrecimento, porém em casos mais graves a 

produção de espasmos e obstrução intestinal estão presentes (JOURDAN et al., 2018).  

O diagnóstico dessa parasitose se dá a partir da visualização de ovos nas fezes, 

porém devido à demora do surgimento de vermes adultos e da produção de ovos, durante o 

ciclo pulmonar, os resultados costumam ser negativo (REY, 2003).   

Assim como as demais parasitoses intestinais, as principais medidas profiláticas são 

hábitos de higiene e preparação adequada de alimentos, como lavagem, fervura e cozimento 

(REY, 2003). 
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Figura 1 Ciclo biológico de Ascaris lumbricoides. Fonte: KHUROO et al., 2016. 

 

1.1.2- Necator americanus e Ancylostoma duodenale 

A infecção pelos parasitas Necator americanus e Ancylostoma duodenale é 

chamada ancilostomíase. Essas duas espécies pertencem à família Ancylostomatidae e são 

responsáveis por produzir praticamente o mesmo quadro clínico anemiante. No Brasil essa 

doença é mais conhecida como “amarelão” (REY, 2003). 

Os ovos ao serem eliminados pelas fezes, em condições favoráveis eclodem 

liberando o primeiro estágio larvar, chamadas de rabditoides. No ambiente as larvas rabditoides 

sofrem a primeira e segunda muda se tornando larvas de terceiro estágio, chamadas de 

filarioides. Ao se tornar larvar filarioide há a formação de uma bainha que a protege do meio 

externo e após uma semana essa torna-se infectante para o homem (LOUKAS et al., 2016).  
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Quando em contato com o hospedeiro humano essas larvas penetram na pele, 

chegando a circulação sanguínea ou linfática por onde são transportadas até o coração e pulmão, 

onde realizam o ciclo pulmonar. Essas larvas então penetram os alvéolos pulmonares, ascendem 

à árvore brônquica até a faringe e são deglutidas. Ao alcançarem seu habitat, as porções altas 

do intestino delgado, as larvas se fixam à parede intestinal causando uma intensa perda de 

sangue. Ali então elas amadurem e se tornam vermes adultos. Após seu amadurecimento as 

fêmeas são fecundadas pelos machos originando os ovos, que são eliminados nas fezes 

(LOUKAS et al., 2016).   

A infecção por Necator americanus é causada apenas por via cutânea, porém a 

infecção por Ancylostoma duodenale pode ser causada por via cutânea e oral. Por via oral, as 

larvas ingeridas completam seu desenvolvimento no tubo digestivo, onde sofrem a terceira 

muda, invadem a mucosa intestinal e alcançam a luz, onde haverá a quarta e quinta muda, 

alcançando-se a fase adulta (LOUKAS et al., 2016). 

Essas espécies diferenciam entre si apenas durante a forma adulta, pela cápsula 

bucal, sendo o Ancylostoma duodenale caracterizado pela presença de dois pares de dentes bem 

desenvolvidos e o Necator americanus caracterizado pela presença de lâminas cortantes 

(LOUKAS et al., 2016).   

Essas infecções são diagnosticadas pela pesquisa de ovos nas fezes e em caso de 

aparecimento de larvas pela coprocultura segundo Harada-Mori. Contudo quando confirmadas, 

exames de sangue devem ser realizados, pois com a espoliação sanguínea há a formação de um 

quadro clínico de anemia ferropriva (LOUKAS et al., 2016). O método de Harada-Mori tem 

como objetivo isolar as larvas até que essas se tornem vermes adultos, podendo diferenciar as 

espécies (REY, 2003) 

As medidas profiláticas contra esses parasitas são bons hábitos higiênicos, 

saneamento básico, tratamento de água e manter os pés sempre calçados (VALENTE, 2013). 
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Figura 2 Ciclo biológico dos ancilostomídeos. Fonte: LOUKAS et al., 2016. 

 

1.1.3- Strongyloides stercoralis 

Essa é uma parasitose cosmopolita acompanhando os ancilostomídeos, porém 

sempre em menor incidência (GREAVES et al., 2013).  

A transmissão de Strongyloides stercoralis ocorre através do contato humano com 

o solo contendo as larvas filarioides, infectantes. Desse modo as larvas filarioides penetram a 

pele do hospedeiro e alcançam a circulação e realizam o ciclo de Loss, sendo deglutidas. No 

intestino delgado então, as larvas irão se desenvolver em fêmeas partenogenéticas, capazes de 

se reproduzirem assexuadamente, produzindo ovos que são liberados nas fezes. Porém pode 

haver a eclosão desses ovos ainda no hospedeiro, liberando assim larvas rabtidoides também 

nas fezes (GREAVES et al., 2013).    

No ambiente, as larvas rabditoides podem originar vermes aldultos machos e 

fêmeas de vida livre. Assim poderá haver a cópula, e a realização de vários ciclos no solo, até 
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que sejam produzidas larvas filarioides de penetração cutânea (ciclo indireto). Porém essas 

larvas rabtoides eliminadas nas fezes podem se transformar diretamente em larvas filarioides, 

tornando-se infectantes (ciclo direto). Dessa maneira, poderá haver auto-infecção e a realização 

de novos ciclos infectantes, contribuindo para a persistência da estrongiloidíase (GREAVES et 

al., 2013).   

A maioria dos casos são assintomáticos e quando aparecem, os sintomas mais 

comuns são diarreia, anorexia, vômitos e dor epigástrica. Na infecção crônica, as larvas podem 

migrar pela intraderme, e são capazes de progredir em torno de 5 a 15 cm por hora, resultando 

em uma área com intensa vermelhidão e prurido. Essas lesões se encontram geralmente na 

região perianal e coxas e são conhecidas como larva currens (larvas migratórias), achados 

patognomônicos da estrongiloidíase (GREAVES et al., 2013). 

 O método diagnóstico é a visualização de ovos ou larvas nas fezes e aconselha-se 

a coleta de 3 amostras em dias diferentes para diminuir os resultados falso-negativos 

(GREAVES et al., 2013).  

O uso de calçados, bons hábitos de higiene e saneamento básico são medidas 

importantes contra essa parasitose (GREAVES et al., 2013). 
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Figura 3 Ciclo biológico de Strongyloides stercoralis. Fonte: GREAVES et al., 2013. 

  

1.1.4- Enterobius vermicularis 

Essa é uma parasitose exclusivamente humana, mais conhecida como oxiúro. O 

habitat do verme adulto é a região cecal, no intestino grosso (GONÇALVES et al., 2003).  

Os ovos para se tornarem infectantes precisam sofrer uma rápida evolução no 

ambiente externo, passando de L4 para L5. Ao serem ingeridos sofrem eclosão no intestino 

delgado liberando as larvas. Essas larvas então migram à região cecal onde se tornarão vermes 

adultos e acasalarão. Após o acasalamento, quando grávidas, as fêmeas abandonam o ceco e 

migram para o reto durante a noite, atravessando ativamente o ânus para a oviposição na região 

perineal. Após a oviposição completa-se o ciclo de vida da fêmea adulta, morrendo em seguida. 

Após a cópula os machos adultos são eliminados nas fezes (SPITALE et al., 2017). 

Quando eliminados na região perianal, no interior dos ovos são encontradas larvas 

de segundo estágio, que na presença de oxigênio evoluem para terceiro, quarto e quinto estágio, 

tornando-se infectante, reiniciando seu ciclo biológico (SPITALE et al., 2017).  
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O sintoma mais frequente da enterobíase é o prurido anal, que se intensifica a noite 

com a migração das fêmeas, provocando alterações do sono. Porém também são relatadas 

náuseas, dor abdominal, e diarreia (SPITALE et al., 2017). 

Os ovos possuem superfície viscosa, aderindo-se facilmente as superfícies, por isso 

a contaminação entre pessoas da mesma casa é comum (REY, 2003).  

O diagnóstico é feito com a visualização dos ovos ou vermes adultos nas fezes, 

porém a melhor técnica para diagnóstico é o método de fita gomada, aplicada região anal. 

Quando presentes, os ovos se aderem à superfície adesiva da fita e podem ser visualizados 

quando a fita é colocada sobre uma lamina microscópica (REY, 2003).  

Hábitos de higiene, saneamento básico e tratamento de água, assim como as demais 

parasitoses são as principais medidas de prevenção (REY, 2003). 
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Figura 4 Ciclo biológico de Enterobius vermiculares. Fonte: adaptado do Centers for Disease Control and 

Pevention (CDC). 

 

1.1.5- Taenia solium e Taenia saginata 

Esses parasitas, quando atingem a forma adulta possuem o homem como 

hospedeiro definitivo, porém o hospedeiro intermediário da Taenia solium é obrigatoriamente 

o porco e o hospedeiro intermediário da Taenia saginata é obrigatoriamente os bovinos 

(FLISSER A., 2013). 

Os porcos ou bovinos ao ingerirem os ovos que são eliminados nas fezes 

desenvolvem o cisticerco em seus tecidos, principalmente o muscular. Quando o homem ingere 

carne contaminada e malcozida, os cisticercos são liberados sob ação da bile desinvaginando o 

escólex, que se fixará na mucosa intestinal, levando ao desenvolvimento do verme adulto. Após 
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60 a 70 dias a ingestão de carne contaminada, o paciente começa a evacuar as primeiras 

proglotes contendo os ovos (REY, 2003)  

A teníase é a doença decorrente da ingestão de cisticercos, e tem como principais 

sintomas dor abdominal, perda ou diminuição da força física, náuseas, diarreia e perda de peso. 

Porém a cisticercose ocorre com a ingestão dos ovos de Taenia solium pelo homem, 

desenvolvendo os cisticercos no tecido humano, podendo atingir cérebro (neurocisticercose), 

olhos, músculos e fígado, provocando convulsões, perda da acuidade visual, fadiga e cãibras 

(FLISSER A., 2013). 

O diagnóstico da teníase, mais conhecida como solitária, é feito a partir da 

visualização de ovos ou proglotes nas fezes ou pelo método de fita adesiva na região perineal, 

pois quando ocorre a expulsão ou saída ativa das proglotes através do ânus, essas proglotes 

tendem a ser espremidas e extravasar seus ovos nessa região (REY, 2003). O diagnóstico da 

cisticercose é feito por imunodiagnóstico e exames de imagem (FLISSER A., 2013). 

Os ovos de Taenia solium e Taenia saginata são morfologicamente iguais, por isso 

um diagnóstico específico só é possível com a visualização das proglotes grávidas ou pela 

visualização do escólex do verme adulto (REY, 2003).  

A prevenção envolve medidas de saneamento básico e cozimento adequado da 

carne. O método de congelamento e resfriamento da carne é capaz de reduzir a viabilidade dos 

cisticercos (REY, 2003). 
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Figura 5 Ciclo biológico de Taenia solium e Taenia saginata. Fonte: FLISSER A, 2013. 

 

1.1.6- Trichuris trichiura 

A infecção por Trichuris trichiura é chamada tricuríase, porém esse parasita é 

popularmente conhecido como verme chicote (REY, 2003). 

A infecção ocorre após a ingestão de ovos embrionados, contendo um estágio 

larvar. As larvas eclodem no intestino delgado e amadurecem tornando-se vermes adultos. Os 

vermes adultos possuem como habitat a luz do ceco e cólon ascendente, ficando aderidos à 

mucosa. Os vermes adultos acasalam e a partir daí as fêmeas são capazes de eliminar ovos que 

são encontrados nas fezes. No solo, os ovos se desenvolvem até atingirem o estágio larvar, 

tornando-se infecciosos (OJHA et al., 2014). 
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Seu diagnóstico é realizado com a visualização microscópica dos ovos nas fezes. 

Seus ovos possuem características únicas, sendo de fácil reconhecimento por sua forma de 

barril alongado (REY, 2003). 

As medidas profiláticas incluem bons hábitos de higiene e saneamento básico 

(REY, 2003). 

 

Figura 6 Ciclo biológico de Trichuris trichiura. Fonte: adaptado do CDC. 

 

1.1.7- Schistosoma mansoni 

A esquistossomose é uma doença parasitária que possui como hospedeiro 

intermediário caramujos de água doce do gênero Biomphalaria. No Brasil, três espécies 

contribuem com a propagação da doença, são elas Biomphalaria glabrata, Biomphalaria 

straminea e Biomphalaria tenagophila (REY, 2003). 

A transmissão ocorre pelo contato com águas contaminadas com cercárias de 

Schistosoma mansoni, que penetram ativamente na pele. Depois de serem eliminados nas fezes, 
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os ovos que entram em contato com água doce eclodem e libertam suas larvas, os miracídios. 

Esses miracídios nadam até encontrar seus hospedeiros intermediários, os caramujos do gênero 

Biomphalaria, onde se alojam em diversos tecidos. Os miracídios então se transformam em 

esporocistos, que originam esporocistos filhos e depois cercárias. Após aproximadamente 

quatro semanas, as cercárias abandonam o caramujo e ficam livres na água, nadando enquanto 

não encontram um hospedeiro definitivo (NOUR, 2010). 

Ao penetrar a pele de um hospedeiro vertebrado, as cercárias transformam-se em 

esquistossômulos, que alcançam a circulação chegando ao coração, pulmões e fígado. Ao 

alcançarem o sistema porta intra-hepático se desenvolvem e se tornam vermes adultos. Após o 

acasalamento, as fêmeas migram para as vênulas da parede intestinal onde ocorre a oviposição, 

assim, os ovos que alcançam a luz intestinal são eliminados nas fezes (NOUR, 2010).    

Os sintomas mais comuns na fase aguda são febre, dor de cabeça, calafrios, suores, 

fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Em alguns casos, pode ocorrer 

hepatoesplenomegalia, devido à inflamação por conta da presença do parasita. Nos casos mais 

graves, na fase crônica ocorre o aumento do volume do abdômen. Devido a essa característica 

a doença é popularmente conhecida como barriga d´água (REY, 2003).  

O diagnóstico laboratorial é realizado através das fezes, que permite a visualização 

dos ovos nas fezes. O método de Kato-Katz permite também a contagem de ovos por grama de 

fezes, por isso é um dos métodos mais indicados (REY, 2003). 
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Figura 7 Ciclo biológico de Schistosoma mansoni. Fonte: NOUR, 2010. 

  

1.1.8- Fasciola hepatica 

A fasciolíase é uma zoonose causada pela Fasciola hepatica, um parasita de 

herbívoros, que possui como habitat os canais e vesículas biliares dos mamíferos e, 

acidentalmente, do homem (REY, 2003).  

Os ovos encontrados nas fezes, ao serem eliminados no meio ambiente passam por 

um desenvolvimento embrionário para que sejam liberados os miracídios. O miracídio então 

nada até encontrar seu hospedeiro intermediário, um molusco de água doce, do gênero 

Lymnaea. Após penetrar no molusco o miracídio se transforma em esporocisto que originará as 

rédias. A primeira geração de rédias produzirá então cercárias, que abandonam o molusco. Ao 

atingirem uma coleção de água doce, as cercárias se aderem à vegetação e logo produzem uma 

segunda camada cística, originando as metacercárias, forma infectante (BEESLEY et al., 2017). 

Quando ingeridas por um hospedeiro vertebrado, as metacercárias, no intestino 

delgado sofrem desencistamento, liberando cistos que originarão larvas. As larvas perfuram a 
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parede intestinal, alcançam a circulação e atingem os canais biliares, onde ocorre o 

amadurecimento sexual. Os ovos então são arrastados pela bile, misturando-se as fezes, 

alcançando o meio exterior para dar início a um novo ciclo (BEESLEY et al., 2017). 

Durante a fase aguda da infecção, os sintomas são inespecíficos como dor 

abdominal, náusea, vômito, hepatomegalia, mal-estar, febre e tosse. Em alguns casos 

encontram-se eosinofilia periférica e níveis elevados de transaminase (Manual de Cuidados 

intensivos em Hepatologia, 2ª edição). 

O diagnóstico laboratorial é realizado mediante a pesquisa de ovos nas fezes, porém 

devido à pequena excreção de ovos pelo homem, há um grande número de resultados falsos-

negativos, gerando grande limitação no diagnóstico (REY, 2003). 

 

Figura 8 Ciclo biológico de Fasciola hepatica. Fonte: DIYANA et al., 2019. 

 

1.1.9- Entamoeba histolytica e Entamoeba dispar 

A infecção causada por essas espécies é chamada amebíase, porém a Entamoeba 

dispar é uma espécie não-patogênica, não sendo capaz de invadir tecidos do hospedeiro. Apenas 

Entamoeba histolytica é capaz de produzir os quadros de amebíase invasiva. Essas duas 

espécies são morfologicamente indistinguíveis (REY, 2003). 
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A amebíase ocorre pela ingestão de cistos maduros veiculados através da água, 

contaminando também os alimentos. No intestino delgado ocorre então o desencistamento, 

liberando os trofozoítos, que migram para o intestino grosso. Os trofozoítos se multiplicam por 

fissão binária e produzem cistos. Tanto cistos quanto trofozoítos são eliminados nas fezes, 

porém os cistos desenvolvem-se nas fezes formadas, enquanto os trofozoítos são tipicamente 

encontrados nas fezes diarreicas (LV et al., 2013). 

 Os cistos são infectantes pois suas paredes conferem proteção contra o ambiente 

externo, podendo sobreviver de dias a semanas nesse meio, porém os trofozoítos quando 

eliminados são rapidamente destruídos e se ingeridos, não sobrevivem ao ambiente ácido 

estomacal (LV et al., 2013). 

O ciclo não-patogênico da doença ocorre na luz do intestino grosso, enquanto o 

ciclo patogênico é caracterizado pela invasão dos trofozoítos à mucosa intestinal do hospedeiro, 

dando origem a trofozoítos maiores, capazes de destruir tecidos. Durante o ciclo patogênico 

não há a produção de cistos (LV et al., 2013). 

O diagnóstico é realizado através da visualização microscópica de cistos ou 

trofozoítos nas fezes (REY, 2003). 

As medidas profiláticas são saneamento básico, filtração ou fervura da água e bons 

hábitos de higiene. Os cistos são destruídos acima de 40° C, por isso a medida de ferver a água 

é eficaz (REY, 2003). 
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Figura 9 Ciclo biológico de Entamoeba histolytica. Fonte: LV et al., 2013. 

  

1.1.10- Cryptosporidium spp 

As espécies de Cryptosporidium são parasitas intestinais que se desenvolvem no 

epitélio da mucosa intestinal ou gástrica de diversos vertebrados, porém no homem, duas 

espécies são responsáveis pela maioria das infecções, Cryptosporidium parvum e 

Cryptosporidium hominis. Esses parasitas possuem tanto um ciclo sexuado quanto assexuado 

em apenas um hospedeiro (MMBAGA AND HOUPT, 2017). 

A infecção ocorre por via oral, pela ingestão de oocistos eliminados nas fezes. Após 

a eliminação dos oocistos há a esporulação, caracterizada pelo aumento de tamanho do parasito 

e pela produção de esporozoítos em seu interior. A esporulação só estará completa quando cada 

esporoblasto formar quatro esporozoítos, tornando o oocisto infectante (ROSSLE AND LATIF, 

2013).  
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Quando ingeridos, no intestino, os oocistos esporulados liberam os esporozoítos 

que penetram os enterócitos. No fim do crescimento do esporozoíto o núcleo divide-se várias 

vezes formando o esquizonte. Depois de formados, os esquizontes, continuam a se multiplicar 

pelo processo de esquizogonia, produzindo merozoítos que poderão invadir novas células. Após 

o ciclo assexuado, esses merozoítos podem recomeçar outro ciclo ou dar início a um ciclo 

sexuada (ROSSLE AND LATIF, 2013).  

O ciclo sexuado tem início quando os merozoítos se diferenciam em gametócitos 

no interior dos enterócitos. Os gametócitos podem se diferenciar em gametas masculinos, 

chamados microgametócitos ou gametas femininos, chamados macrogametócitos. Quando o 

microgametócito rompe o enterócito, este invade outra célula à procura do macrogametócito, 

para que haja a formação do zigoto, que logo se encista, e passa a se chamar oocisto. Estes 

então, serão eliminados nas fezes e darão início a um novo ciclo (ROSSLE AND LATIF, 2013).  

Em pessoas imunocompetentes a patogenia provoca enterocolite aguda e 

autolimitada, porém em imunocomprometidos, ela se torna importante pois causa considerável 

perda de peso (ROSSLE AND LATIF, 2013).  

O diagnóstico é realizado através da visualização dos oocistos nas fezes, por meio 

de microscopia e a prevenção se dá com bons hábitos de higiene, saneamento básico e 

tratamento de água (BORGES et al., 2007). 
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Figura 10 Ciclo biológico de Cryptosporidium spp. Fonte: adaptado do CDC. 
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1.1.11- Blastocystis hominis 

Esse parasita ainda não foi elucidado, por isso sua transmissão, patogenicidade, 

taxonomia, ciclo de vida, bioquímica e biologia molecular ainda não são bem esclarecidos 

(STENZEL AND BOREHAM, 1996).   

A forma de transmissão mais aceita é a via fecal-oral, como ocorre com a grande 

maioria dos protozoários intestinais. O ciclo de vida descrito por pesquisadores tem início 

através da ingestão de cistos eliminados nas fezes, por água ou alimento contaminado. Os cistos 

penetram nas células do trato digestório e multiplicam-se assexuadamente dando origem a 

formas vacuolares. Essas formas vacuolares se transformam em formas multivacuolares e 

posteriormente formas ameboides (STENZEL AND BOREHAM, 1996).  

A forma multivacuolar pode desenvolver-se em pré-cisto, dando origem ao cisto de 

parede fina responsável pela autoinfecção, assim como a forma ameboide pode desenvolver-se 

em pré-cisto, dando origem ao cisto de parede espessa por esquizogonia. A forma mais 

resistente é o cisto, porém esse é lisado por temperaturas extremas, tanto quente quanto fria e 

por desinfetantes comuns (STENZEL AND BOREHAM, 1996). 

Os sintomas mais frequentes na blastocistose são sintomas inespecíficos como 

diarreia, dor abdominal, cólicas e náuseas. Em casos tem-se observado a ocorrência de fadiga, 

anorexia e flatulência, assim como sangramento retal (STENZEL AND BOREHAM, 1996). 

O diagnóstico de Blastocystis hominis é feito através da visualização de cistos no 

exame parasitológico de fezes. E devido à sua via de transmissão, as medidas preventivas da 

doença são o uso de água de tratada, higienização dos alimentos e boas práticas de higiene 

(REY, 2003). 
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Figura 11 Ciclo biológico de Blastocystis hominis. Fonte: adaptado do CDC. 

 

1.1.12- Giardia lamblia 

A giardíase possui como principais manifestações clínicas evacuações líquidas ou 

pastosas, aumento do número de evacuações, mal-estar, cólicas abdominais e perda de peso. 

Sua contaminação se dá pela via fecal-oral, através das mãos ou fômites e pela ingestão dos 

cistos por meio de água e alimentos contaminados. Após a ingestão dos cistos, as enzimas 

digestivas no intestino delgado provocam o desencistamento e a liberação dos trofozoítos (cada 

cisto produz dois trofozoítos). Os trofozoítos se multiplicam por divisão binária podendo ficar 

livres no lúmen do intestino delgado proximal ou se fixarem à mucosa duodenal pelo disco 

suctorial. Os trofozoítos possuem como habitat as primeiras porções do jejuno, e a atividade 

dos flagelos lhes confere rápido e irregular deslocamento. Quando vai ocorrer o encistamento, 

o trofozoíto reduz o seu metabolismo e o seu tamanho, fica globoso, perde o disco suctorial e 

os flagelos e secreta uma parede cística ao seu redor. Dentro do cisto o núcleo se duplica, por 
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isso quando o homem ingere um cisto, infecta-se com dois trofozoítos. Tanto cisto quanto 

trofozoíto são eliminados nas fezes, porém mais frequentemente, nas fezes diarreicas são 

encontrados trofozoítos, e nas fezes formadas são encontrados cistos (CERNIKOVA L et al., 

2018). 

Na forma aguda da doença, a infecção tem duração média de 6 semanas, as fezes 

possuem aspectos pastosos ou liquefeitos e a presença de muco é frequente, porém se não 

tratada pode evoluir para formas subagudas, estendendo a infecção por meses ou crônicas, 

estendendo-se por anos, levando a má absorção de nutrientes, principalmente de gorduras e de 

vitaminas lipossolúveis (REY, 2003). 

 O diagnóstico é feito pelo exame direto das fezes, através da visualização de cistos 

ou trofozoítos, porém na fase aguda é indicado o uso de pelo menos 3 amostras de fezes com 

intervalo de dois a três dias, pois a eliminação de cistos é menor, aumentando assim a 

sensibilidade do teste e reduzindo o número de falsos negativos (KOEHLER et al., 2014). 

A prevenção se dá por bons hábitos de higiene pessoal, pelo consumo de água 

filtrada ou fervida e lavagem dos alimentos com a mesma. O uso de cloro não é recomendado 

como tratamento da água, pois ele não inativa os cistos. Uma das principais medidas profiláticas 

da giardíase é o saneamento básico, pois a água é o principal veículo de transmissão da doença 

(KOEHLER et al., 2014). 
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Figura 12 Ciclo biológico de Giardia lamblia. Fonte: NOSALA AND DAWSON, 2015. 

 

1.2. TRATAMENTO 

O tratamento das geo-helmintíases no Brasil é feito com albendazol ou outro 

helmíntico de uso oral, sendo o mebendazol, outra opção. O albendazol passou de uma droga 

para tratar indivíduos doentes para tratar comunidades e fornecer benefícios em termos de saúde 

pública, pois apresenta poucos efeitos colaterais e baixa toxicidade, devido à sua baixa absorção 

intestinal e rápida eliminação pelo organismo. Esses medicamentos são oferecidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) gratuitamente. O albendazol possui como vantagem a dose única, o que 

facilita seu uso em campanhas, além de ser de amplo espectro e ter baixo custo (ANDRADE et 

al., 2010).  

 

1.2.1- PRINCIPAIS FÁRMACOS 

1.2.1.1- ALBENDAZOL 

O albendazol é um dos antiparasitários mais utilizados, indicado para o tratamento 

de Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Necator americanus, Ancylostoma 
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duodenale, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Taenia spp. e Hymenolepis nana. Seu 

uso também é recomendado para crianças com giardíase. O albendazol possui atividade 

larvicida, ovicida e vermicida, destruindo assim larvas, ovos e vermes adultos, respectivamente.  

Sua atividade anti-helmíntica ocorre por inibição da polimerização tubulínica, diminuindo o 

nível de energia do helminto, até o esgotamento da mesma, o que os imobiliza e leva a morte 

(ALBENDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA).  

O albendazol tem sua absorção aumentada em até 5 vezes quando administrado 

juntamente com refeições gordurosas, com isso há um aumento também em seu efeito. Esse 

medicamento sofre o metabolismo de primeira passagem no fígado, e geralmente não é 

encontrado no plasma (ALBENDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA).  

O primeiro metabólito produzido é o sulfóxido de albendazol, sendo ele responsável 

pela eficácia contra infecções de tecidos sistêmicos. A eliminação desse metabólito e dos 

demais ocorre principalmente na bile, mas uma pequena parte é eliminada na urina 

(ALBENDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

 

1.2.1.2- NITAZOXANIDA 

A nitazoxanida é um antiparasitário de amplo espectro utilizado no tratamento de 

infecções por Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercolaris, 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris trichiura, Taenia sp, Hymenolepis 

nana, Entamoeba histolytica/dispar, Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, Cryptosporidium 

parvum, Blastocistis hominis, Balantidium coli e Isospora belli (NITAZOXANIDA, BULA 

PROFISSIONAL, ANVISA). 

Seu mecanismo de ação ainda não foi bem elucidado, mas acredita-se que sua 

atividade antiprotozoária e anti-helmíntica ocorra devido a interferência na reação de 

transferências de elétrons dependente da enzima piruvato-ferredoxina oxidorredutase no 

parasita, a qual é essencial para o seu metabolismo energético anaeróbico, porém outros 

mecanismos ainda não identificados podem estar envolvidos. A nitazoxanida é indectável no 

plasma e seus metabólitos ativos são tizoxanida e tizoxanida glicuronídeo. Quando 

administrada com alimento, a concentração máxima de seus metabólitos aumenta quase 50%. 

A tizoxanida circula majoritariamente ligada às proteínas plasmáticas e sua excreção ocorre 

pela urina, bile e fezes. Já a tizoxanida glicuronídeo é excretada apenas pela urina e bile 

(NITAZOXANIDA, BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 
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1.2.1.3- METRONIDAZOL 

O metronidazol é um dos compostos da família dos 5-nitroimidazóis e possui 

eficácia contra microrganismos exclusivamente anaeróbios, Entamoeba histolytica, 

Trichomonas vaginalis e Giardia intestinalis. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da 

síntese de ácido desoxirribonucleico e na degradação do DNA (RANG et al., 2016). 

Menos de 20% dos seus metabólitos estão ligados às proteínas plasmáticas, por isso 

sua distribuição é rápida e as concentrações encontradas nos pulmões, rins, fígado, pele, bile, 

LCR, saliva, líquido seminal e secreções vaginais são semelhantes à concentração sérica. Esse 

medicamento é capaz de atravessar a barreira placentária, e também é eliminado no leite 

materno. O metronidazol é metabolizado no fígado por oxidação em dois metabólitos, que são 

encontrados em maior quantidade no fígado e bile e em menor quantidade no colón e fezes. Sua 

excreção ocorre principalmente por via urinária. Em casos de tratamento prolongado seu uso 

deve ser avaliado devido aos seus possíveis efeitos carcinogênicos e mutagênicos 

(METRONIDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

 

1.2.1.4- MEBENDAZOL 

O mebendazol é utilizado para o tratamento tanto de infecções únicas, quanto de 

infecções mistas por Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, 

Ancylostoma duodenale e Necator americanus (MEBENDAZOL, BULA PROFISSIONAL, 

ANVISA). 

O mebendazol atua localmente na luz intestinal do homem, interferindo na 

formação da tubulina celular do intestino dos vermes através de ligação específica à tubulina 

provocando alterações degenerativas ultraestruturais no intestino. Com isso, a captação de 

glicose e as funções digestivas do verme são interrompidas, fazendo com que ocorra um 

processo de destruição espontânea (MEBENDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

Seu metabolismo sofre o efeito de primeira passagem e sua biodisponibilidade é 

aumentada quando ingerido com refeição altamente calórica. Esse composto encontra-se ligado 

às proteínas plasmáticas em cerca de 90 a 95%. As concentrações plasmáticas dos seus 

principais metabólitos, as formas amino e aminohidroxilada de mebendazol são 

consideravelmente maiores que a concentração plasmática do mebendazol. Sua excreção ocorre 
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pela urina e bile, provavelmente devido a recirculação entero-hepática (MEBENDAZOL, 

BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

 

1.2.1.5- TINIDAZOL 

O tinidazol também é um composto derivado dos 5-nitroimidazóis, porém sua 

eficácia é contra bactérias anaeróbias obrigatórias e protozoários. Seu mecanismo de ação ainda 

não foi completamente elucidado, mas acredita-se que esteja envolvido na penetração do 

fármaco no interior da célula do microrganismo com subsequente destruição da cadeia de DNA 

ou inibição de sua síntese (TINIDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

Esse medicamento é utilizado contra infecções por Trichomonas vaginalis, 

Entamoeba histolytica e Giardia lamblia e é amplamente distribuído por todos os tecidos 

corporais, sendo capaz de atravessar a barreira encefálica, obtendo concentrações clinicamente 

eficazes em todos os tecidos. Apenas uma pequena parte encontra-se ligado às proteínas 

plasmáticas, cerca de 12% e sua eliminação ocorre pelo fígado e rins, também sendo excretado 

pelas fezes em uma pequena proporção. Já foi demonstrado possíveis efeitos mutagênicos com 

o uso desse composto (TINIDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

 

1.2.1.6- SECNIDAZOL 

Esse medicamento é indicado para o tratamento da giardíase, amebíase intestinal e 

hepática e tricomoníase. O secnidazol é um derivado sintético dos 5-nitroimidazóis, municiado 

de atividade anti-parasitária. O mecanismo de ação ainda precisa ser elucidado, mas assim como 

os demais compostos dessa classe, parece pela inibição da síntese de DNA, além de degradar o 

DNA já existente. Esta inibição leva a alterações da síntese proteica e membrana celular, 

levando o microrganismo a morte. Sua excreção é essencialmente urinária e lenta. Essa droga 

possui capacidade de atravessar a barreira placentária e também pode ser excretado no leite 

materno (SECNIDAZOL, BULA PROFISSIONAL, ANVISA; DICIONÁRIO DE 

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, 2016). 

 

1.2.1.7- BENZOILMETRONIDAZOL 

Utilizado para o tratamento da giardíase e amebíase, esse medicamento possui 

como princípio ativo o derivado benzoil do metronidazol. Sendo assim, cada 200 mg de 
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benzoilmetronidazol corresponde a 125 mg de metronidazol (BENZOILMETRONIDAZOL, 

BULA PROFISSIONAL, ANVISA). 

A hidrólise do benzoilmetronidazol é realizada de acordo com a passagem pelo tubo 

digestivo e sua absorção é 30% menor que a do metronidazol. Sendo assim, esse composto 

possui a mesma taxa de ligação plasmática, metabolismo e excreção do metronidazol, assim 

como o mesmo mecanismo de ação (BENZOILMETRONIDAZOL, BULA PROFISSIONAL, 

ANVISA). 

 

1.2.1.8- TIABENDAZOL 

O tiabendazol é um derivado benzimidazólico, com ampla atividade antiparasitária 

contra nematódeos, destruindo larvas e ovos. Seu mecanismo de ação não é conhecido, mas 

sabe-se que esse composto atua inibindo a enzima fumarato redutase mitocondrial e interferindo 

na polimerização dos microtúbulos do parasita (TIABENDAZOL, BULA PROFISSIONAL, 

ANVISA). 

Apresenta metabolismo hepático, originando o 5-hidroxitiabendazol, o qual é 

conjugado a glicuronídio ou sulfato. Sua eliminação ocorre principalmente pela urina e em uma 

pequena quantidade pelas fezes. Esse composto possui baixa concentração plasmática, por isso 

é possível a associação dele com outros anti-helmínticos (TIABENDAZOL, BULA 

PROFISSIONAL, ANVISA). 

O estudo de Alves (2015), possuia como objetivo a atualização a respeito das 

parasitoses, assim ele compilou num quadro as principais condutas terapêuticas adotadas e seus 

mecanismos de ação (ALVES, 2015). 
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Figura 13 Quadros sinópticos do tratamento das parasitoses intestinais. Fonte: ALVES, 2015. 

 

1.3- EPIDEMIOLOGIA 

No mundo, estima-se que 3,5 bilhões de pessoas estejam vivendo com alguma 

parasitose intestinal. Nas regiões da África Sub-Sahariana, Ásia e Américas estima-se que mais 

de 1 milhão de pessoas possam estar infectadas com uma ou mais espécies de helmintos. 

Segundo dados do CDC, 200 milhões de indivíduos estão infectados por Giardia lamblia, 1 

bilhão por Ascaris lumbricoides, 50 milhões pelo complexo Entamoeba histolytica/dispar; 32,3 

milhões por ancilostomídeos e 500 milhões por amebas, chegando a causar 100 mil mortes por 

ano. Em países em desenvolvimento a esquistossomose chega a afetar 240 milhões de pessoas, 

possuindo dois milhões de portadores crônicos da doença (ESPINDOLA, 2014). 
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No Brasil as helmintíases transmitidas pelo solo infectam cerca de 93 milhões de 

indivíduos, sendo 41,7 milhões por Ascaris lumbricoides; 32,3 milhões por Ancylostoma 

duodenale e 18,9 milhões por Trichuris trichiura. Ascaris lumbricoides é o parasita mais 

prevalente nos países em desenvolvimento, chegando a atingir cerca de 30% da população 

mundial. Desses indivíduos, sua grande maioria, de 70 a 90% são crianças de um a nove anos. 

As infecções por ancilostomídeos chegam a atingir de 10% a 20% da população 

economicamente ativa. A esquistossomose é considerada endêmica em regiões do Nordeste e 

Sudeste, expondo 25 milhões de habitantes e infectando de 2,5 a 6 milhões de brasileiros. As 

parasitoses intestinais causadas por protozoários possuem prevalência média de 30% das 

crinaças em idade escolar, chegando a atingir 15,5 milhões de crianças. A prevalência da 

amebíase varia de acordo com a região do país, sendo a região Norte a mais acometida, 

atingindo 19% da população. No Sul e Sudeste essa prevalênica varia entre 2,5 e 11% e nas 

demais regiões fica em torno de 10%.  A giardíase acomete principalmente crianças menores 

de cinco anos e sua prevalência varia de 4% a 30% da população (ESPINDOLA, 2014).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), apenas 52,2% dos 

municípios brasileiros possuem esgotamento sanitário, sendo o Nordeste a região mais afetada,  

onde 15,3 milhões de habitantes não possuem sistema de esgoto. Na região Norte 8,8 milhões 

de pessoas também não possuem esse serviço, assim como 6,3 milhões de pessoas na região 

Sul; 3,2 milhões de pessoas na região Centro-Oeste e  1,2 milhão de pessoas no Sudeste. Com 

esses dados podemos evidenciar a vulnerabilidade da população brasileira devido as condições 

de risco expostas a ela, o que propicia o aumento da taxa de contaminação das parasitoses 

intestinais (ESPINDOLA, 2014). 
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2- JUSTIFICATIVA 

Revisões sistemáticas e metanálises tornaram-se cada vez mais importantes na área 

da saúde. Os profissionais de saúde as lêem para atualização (OXMAN et al., 1994), e 

desenvolvimento de diretrizes para a prática clínica e direcionamento de novas pesquisas 

(MOHER et al., 2009). 

O presente trabalho é importante para evidenciar as possíveis consequências do uso 

indiscriminado dos antiparasitários intestinais, permitindo também avaliar a eficácia desses 

medicamentos, proporcionando assim a escolha de um melhor tratamento.  
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3- OBJETIVO 

3.1- OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a eficácia 

terapêutica dos antiparasitários intestinais analisando os trabalhos publicados nos últimos 10 

anos, de 2009 até 2018.  

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evidenciar as consequências do uso indiscriminado dos antiparasitários, como falha 

terapêutica, desenvolvimento de mecanismos de resistência e a ocorrência de efeitos adversos.  
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4- MÉTODOS 

4.1- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Essa revisão da literatura foi realizada de acordo com as recomendações 

estabelecidas por Moher e colaboradores (2009) Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analysis - PRISMA). A pesquisa foi realizada na base de dados da 

Biblioteca Nacional dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (PubMed) e da Biblioteca 

Eletrônica Científica Online - SciELO, que abrange uma coleção selecionada de revistas 

científicas brasileiras. A figura 1 mostra as etapas da pesquisa. 

4.2. CRITÉRIOS DE BUSCA 

Foram utilizadas as tres palavras-chave, “therapeutic response”, “intestinal 

parasites” e “human” em uma única combinação. 

4.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Não foram incluídos no estudo: artigos que não apresentavam tratamento para 

parasitoses intestinais; artigos que não abordavam os efeitos dos medicamentos utilizados nas 

parasitoses intestinais; e artigos que abordavam modelo experimental em animais.  

 

Figura 14 Fluxograma do processo utilizado para pesquisa de artigos. 
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CONTEMPLANDO O 
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NESSA REVISÃO 
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(N=86) 

ARTIGOS 
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ARTIGOS EXCLUÍDOS POR 

NÃO ESTAREM 

DISPONÍVEIS (N=2) 

ARTIGOS INCLUÍDOS 

NESSA REVISÃO 

(N=12) 
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5- RESULTADOS 

Na base de dados PubMed foram encontrados 299 artigos com as palavras-chave 

selecionadas "therapeutic response”, “intestinal parasites” e “human” desses, 86 artigos eram 

do período selecionado (2009 a 2018) e 12 atendiam aos critérios e foram incluídos no trabalho. 

Nenhum artigo do Scielo atendeu a estratégia de busca desse trabalho. 

Os artigos selecionados foram analisados e catalogados com o auxílio dos 

programas Word e Excel. 

 

ARTIGO ANO AUTOR 

High dose prolonged treatment with nitazoxanide is not 

effective for cryptosporidiosis in HIV positive Zambian 

children: a randomised controlled trial 

2009 Amadi B, Mwiya 

M, Sianongo S, 

Payne L, Watuka A, 

Katubulushi M, 

Kelly P 

Intestinal parasitic infection of immunocompromised 

children with diarrhoea: clinical profile and therapeutic 

response. 

2010 Idris NS, 

Dwipoerwantoro 

PG, Kurniawan A, 

Said M 

Short course combination therapy for giardiasis after 

nitroimidazole failure. 

2010 Lopez-Velez R, 

Batlle C, Jiménez 

C, Navarro M, 

Norman F, Perez-

Molina J 

Treatment of Dientamoeba fragilis in patients with 

irritable bowel syndrome. 

2012 Engsbro AL, 

Stensvold CR, 

Nielsen HV, Bytzer 

P 

Intestinal protozoan infections in the 

immunocompromised host. 

2013 Marcos LA, 

Gotuzzo E 
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Dientamoeba fragilis and chronic abdominal pain in 

children: a case-control study. 

2014 de Jong MJ, 

Korterink JJ, 

Benninga MA, 

Hilbink M, 

Widdershoven J, 

Deckers-Kocken 

JM 

Efficacy of 5-nitroimidazoles for the treatment of 

giardiasis: a systematic review of randomized controlled 

trials. 

2014 Pasupuleti V, 

Escobedo AA, 

Deshpande A, 

Thota P, Roman Y, 

Hernandez AV 

What impact will the achievement of the current World 

Health Organisation targets for anthelmintic treatment 

coverage in children have on the intensity of soil 

transmitted helminth infections? 

2015 Truscott JE, Turner 

HC, Anderson RM 

Nobel prize for the artemisinin and ivermectin 

discoveries: a great boost towards elimination of the 

global infectious diseases of poverty. 

2015 Tambo E Khater EI, 

Chen JH, Bergquist 

R, Zhou XN 

Low efficacy of metronidazole in the eradication of 

Blastocystis hominis in symptomatic patients: Case 

series and systematic literature review. 

2017 Batista L, Pérez 

Jove J, Rosinach M, 

Gonzalo V, Sainz E, 

Loras C, Forné M, 

Esteve M, 

Fernández-Bañares 

F 

The effectiveness of empirical anti-parasitic treatment in 

returning travellers with persistent abdominal symptoms. 

2018 Nissan B, Lachish 

T, Schwartz E 
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100 Years of Mass Deworming Programmes: A Policy 

Perspective From the World Bank's Disease Control 

Priorities Analyses. 

2018 Bundy DAP, 

Appleby LJ, 

Bradley M, Croke 

K, Hollingsworth 

TD, Pullan R, 

Turner HC, de Silva 

N 

Figura 15 Artigos incluídos nessa revisão, por ondem crescente de data. 
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6- DISCUSSÃO  

As doenças tropicais negligenciadas (DTN) compreendem um grande grupo de 

infecções e estão fortemente ligadas a pobreza, se concentrando em regiões precárias, como 

favelas e áreas rurais em países em desenvovimento. Essas doenças são caracterizadas por sua 

alta prevalência, cronicidade e falta de recursos. De acordo com Organização Mundial de Saúde 

(OMS) existem 19 infecções reconhecidas como doenças tropicais negligenciadas, são elas  

úlcera de Buruli, doença de Chagas, dengue, dracunculíase (doença do verme-da-guiné), 

equinococose, platelmintos, tripanossomíase africana (ou doença do sono), leishmaniose, 

hanseníase, micetoma, filariose linfática, oncocercose, raiva, esquistossomose, helmintíase 

transmitida pelo solo, envenenamento por picada de cobra, tracoma, teníase e bouba. O Brasil 

é acometido por 9 dessas doenças, sendo 7 de notificação obrigatória, são elas dengue, doença 

de Chagas aguda, leishmaniose, malária, esquistossomose, hanseníase e tuberculose. Esse 

grupo de doenças prejudica mais de um bilhão de pessoas em 149 países, gerando graves 

conseqüências socioeconômicas. Do ponto de vista biológico, crianças e adolescentes são mais 

suscetíveis a essas infecções, devido à desnutrição e comprometimento do desenvolvimento 

cognitivo, o que requer maior atenção por parte das agências de saúde (BRANDÃO et al., 

2017). 

Em 2012 durante um evento em Londres, ficou declarado o comprometimento de 

várias empresas farmacêuticas com a doação de 14 medicamentos utilizados no tratamento das 

10 doenças tropicais negligenciadas mais prevalentes, incluindo as helmintíases. As doações 

direcionadas a essas parasitoses tem como público alvo crianças em idade escolar, e chegam a 

abranger 400 milhões de tratamentos com albendazol, produzidos pela GlaxoSmithKline e 200 

milhões de tratamentos com mebendazol, produzidos pela Johnson & Johnson. Doses extras de 

albendazol são oferecidas, porém essas são utilizadas exclusivamente para o tratamento de 

filariose linfática. Outro medicamento doado é a ivermectina. Embora seu uso seja para o 

tratamento da oncocercose e filariose linfática, esse medicamento também é eficaz contra outras 

helmintíases (BUNDY et al., 2018). 

As infecções parasitárias afetam as populações de maneira desproporcional, pois 

afetam principalmente países em desenvolvimento como África, Ásia e América do Sul, 

diminuindo a produtividade e o crescimento econômico. A saúde precária e agentes infecciosos 

onipresentes nesses países aumentam o risco de contaminação principalmente pelas doenças 

tropicais negligenciadas, porém questões sociais e econômicas atuam como agravantes na 

transmissão e persistência dessas enfermidades (TRUSCOTT et al., 2015). 
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Dados epidemiológicos e climáticos tem sido utilizados recentemente para relatar 

os limites das áreas de distribuição das helmintíases. Esses estudos são baseados na 

temperatura, precipitação e fatores socioeconômicos. Com isso já foi descrito anteriormente, 

que a probabilidade de transmissão em regiões extremamente quentes ou frias e áridas é mais 

baixa, porém na Ásia em regiões com essas condições já foram descritos casos de Ascaris 

lumbricoides, talvez devido aos seus diferentes estágios de transmissão resistentes, permitindo 

assim a transmissão sazonal em ambientes hostis por todo o ano (BUNDY et al., 2018). 

Uma característica epidemiológica comum nessas infecções é que a maioria dos 

infectados possui uma carga parasitária baixa, porém os indivíduos com alta carga parasitária 

são os que sofrem os sintomas mais severos e contribuem com uma eliminação maior de ovos, 

correndo o risco de serem re-infectados mesmo após o tratamento em massa. Portanto, é 

necessário atingir principalmente os indivíduos com alta carga parasitária, para controlar tanto 

a transmissão quanto o impacto na saúde desses indivíduos. Estudos demonstraram que o 

tratamento em massa é mais econômico do que o tratamento seletivo, porém quando tratada 

apenas um grupo da comunidade apesar de não ajudar na eliminação dessas doenças, há um 

retardamento no surgimento de resistência aos medicamentos utilizados (BUNDY et al., 2018). 

As infecções intestinais causadas por protozoários são frequentemente encontradas 

nos atendimentos clínicos de países pobres, porém em países desenvolvidos esses parasitas são 

responsáveis por causar grandes surtos. Entre os anos de 2004 a 2010, 199 surtos foram 

relatados na Austrália, América do Norte e Europa, todos por transmissão através da água. Os 

pacientes imunocomprometidos em decorrência do vírus HIV ou de transplantes são mais 

susceptíveis a casos mais graves (MARCOS et al., 2013). 

Os indivíduos soropositivos possuem maior chance de adquirir essas infecções 

intestinais devido ao comprometimento de células T em número e função. O combate a essas 

infecções ocorre através da imunidade inata e imunidade adaptativa, sendo esses protozoários 

capazes de desencadear uma forte resposta imune adaptativa mediada por células T. Porém 

esses parasitas desenvolveram mecanismos para driblar o sistema imunológico do hospedeiro 

(MARCOS et al., 2013). 

A análise dos resultados encontrados nos artigos incluídos nessa revisão mostrou 

que devido o aumento da prevalência do HIV, crianças imunocomprometidas estão se tornando 

cada vez mais presentes na prática clínica diária. Essas crianças são mais propensas a várias 

infecções, entre elas as parasitoses intestinais, que podem se manifestar de diferentes maneiras. 
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O sintoma mais comum dessas parasitoses é a diarreia, que pode levar a má absorção crônica, 

causando desnutrição agravando essa comorbidade (AMADI et al, 2009). 

A criptosporidiose é uma importante causa de mortalidade em crianças desnutridas 

e crianças imunocomprometidas. Em pacientes imunocompetentes, essa enfermidade é 

caracterizada por sua auto-limitação, porém em crianças, quando a diarreia persiste por um 

período mais prolongado gera consequências (AMADI et al, 2009). 

O tratamento para a criptosporidiose, assim como a elucidação do parasita é 

insatisfatório, com apenas um medicamento eficaz, a nitazoxanida. Amadi et al (2009) 

relataram a eficácia no tratamento da doença com uso de nitazoxanida durantes três dias, mas 

em crianças soropositivas esse tratamento se mostrou ineficaz. Com isso, há a grande exigência 

de descoberta de um novo medicamento eficaz para o tratamento de pacientes HIV positivos 

(AMADI et al, 2009). 

Durante o estudo as crianças soropositivas de um a três anos de idade receberam 

uma suspensão contendo 200 mg de nitazoxanida duas vezes ao dia por 28 dias e de quatro a 

11 anos receberam uma suspensão contendo 400 mg de nitazoxanida duas vezes por dia também 

durante os 28 dias. Esses valores representam uma dose média de 54 mg/kg/dia. Com esses 

dados utilizados no estudo os pesquisadores demonstraram que o uso da nitazoxanida mesmo 

em doses mais altas e por um período prolongado nesse grupo de pacientes não produz resultado 

significativo, mostrando que para esses pacientes ainda não existe tratamento eficaz (AMADI 

et al, 2009). 

Os mecanismos responsáveis pelo declínio do efeito desse antiparasitário ainda não 

foram esclarecidos, mas seria esperado que essa resposta estivesse relacionada a uma 

diminuição do número de células CD4 no intestino e a deficiência específica de interferon-γ 

(AMADI et al, 2009).  

A patogênese da criptosporidiose depende especificamente da diminuição de 

células T CD4, tornando assim a infecção mais grave.  O tratamento é baseado na combinação 

de antibióticos, azitromicina, paramomicina e nitazoxanida e na redução da imunossupressão, 

pois em estudos anteriores já foi evidenciado a inexistência de tratamento eficaz contra a 

criptosporidiose, reforçando o uso da terapia antirretroviral para diminuir a imunossupressão 

(MARCOS et al., 2013). 
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Embora estudos anteriores tenham relatado um pequeno aumento na depuração do 

parasita com uso de nitazoxanida em pacientes adultos soropositivos, a pesquisa produzida por 

Amadi et al não pode reproduzir esses resultados (AMADI et al., 2009).  

Blastocystis spp. é um importante agente causador das infecções intestinais 

parasitárias, acometendo mais intensamente indivíduos imunocomprometidos, enquanto 

indivíduos saudáveis podem ter uma doença autolimitada. Estudos anteriores relataram que no 

Brasil, Blastocystis spp. é o parasita mais associado à diarreia em pacientes com transplante de 

fígado e rim. A patogenicidade da doença está relacionada aos seus subtipos, sendo o subtipo 3 

o de maior distribuição mundial, seguido pelos subtipos 1, 2 e 4 (BATISTA et al., 2017). 

Os antimicrobianos eficazes contra Blastocystis são metronidazol, paramomicina, 

cotrimoxazol, iodoquinol, cetoconazol, furazolidona, tinidazol e nitazoxanida (BATISTA et al., 

2017). 

Como dito anteriormente, Blastocystis hominis é um dos parasitas mais comumente 

encontrado no trato gastrointestinal, assim como Giardia lamblia e Dientamoeba fragilis, sua 

prevalência mundial alcança níveis acima de 50%, porém sua frequência é maior em países 

pobres e em desenvolvimento. O pouco conhecimento sobre esse parasita exige mais estudos 

para esclarecer se existe uma relação entre o subtipo e a patogenicidade ou outros fatores 

relacionados a essa parasitose (TAMBO et al., 2015). 

Ainda existe grande controvérsia a respeito do tratamento de primeira linha contra 

Blastocystis hominis. Os medicamentos utilizados no tratamento da blastocistose são 

metronidazol, nitazoxanida, trimetropim-sulfametoxazol, paramomicina, iodoquinol, 

cetoconazol e secnidazol, sendo o metronidazol a primeira escolha, mas sua taxa de eficácia 

ainda é variável. O habitat desse parasita é o lúmen do cólon, portanto o medicamento ideal 

deve atingir altas concentrações nessa área, possuir rápida passagem pelo intestino delgado e 

resistência a inativação pela flora intestinal (BATISTA et al., 2017)  

O estudo produzido por Idris e colaboradores (2010) avaliou a resposta aos 

medicamentos padrão para o tratamento de infecções parasitárias intestinais em crianças 

imunocomprometidas. As crianças participantes do estudo possuíam diarreia recorrente e/ou 

persistente, tinham entre seis meses e 18 anos de idade, possuíam imunodeficiência causada 

pelo vírus HIV, diagnosticadas segundo a Organização Mundial de Saúde, por doença maligna, 

severa desnutrição, síndrome nefrótica ou deficiência de IgA. De acordo com o diagnóstico, a 

terapia padrão utilizada nesses indivíduos foi definida conforme o protocolo hospitalar. Os 
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pacientes diagnosticados com blastocistose, amebíase ou giardíase foram tratados com 

metronidazol 125 mg/5 ml a 30 mg /kg/dia, divididos em 3 doses diárias, com duração de dez 

dias para blastocistose e amebíase e cinco dias para giardíase. Pacientes diagnosticados com 

criptosporidiose foram tratados com paromomicina a 10 mg/kg, três vezes ao dia durante dez 

dias. O parasita mais encontrado foi Blastocystis hominis, tanto como infecção única, quanto 

infecção mista, com mais de uma espécie de protozoário. Entretanto, Cryptosporidium foi 

encontrado em alguns indivíduos (IDRIS et al., 2010).  

A infecção por Blastocystis hominis foi tratada apenas com metronidazol, porém a 

resposta terapêutica desse medicamento tido como padrão ainda não é bem esclarecida. Já foi 

demostrado que a infecção por Blastocystis hominis não é apenas atribuída a indivíduos 

imunocomprometidos, esse parasita é tipicamente oportunista, capaz de afetar também 

indivíduos imunocompetentes. Nesse estudo, segundo Idris e colaboradores (2010) a remissão 

clínica ocorre em sete pacientes, quatro com infecção única por Blastocystis hominis e três com 

infecção mista por Blastocystis hominis, enquanto em seis indivíduos a diarreia persistiu mesmo 

após o término do tratamento. Os pacientes soropositivos não alcançaram remissão clínica, 

demostrando que esse grupo de pacientes necessita de uma nova terapia eficaz. No grupo de 

pacientes imunocomprometidos a diminuição da imunossupressão é a primeira medida a ser 

tomada, pois ainda existem poucas abordagens terapêuticas bem-sucedidas, representando um 

sério desafio médico. Outro estudo relatou que quanto menor a contagem de células CD4, mais 

suscetível estaria o indivíduo a infecções intestinais parasitárias (IDRIS et al., 2010). 

No estudo de Batista e colaboradores (2017) foram observadas a resposta clínica e 

microbiológica após o tratamento com metronidazol, trimetropim-sulfametoxazol, 

paramomicina, albendazol, iodoquinol e tinidazol. Os pacientes que não apresentaram resposta 

após o tratamento inicial foram submetidos a outro ciclo de tratamento. A taxa de resposta ao 

metronidazol foi de 38%, mas os pacientes tratados com paramomicina obtiveram índice de 

100%, resultados que parecem promissor (BATISTA et al., 2017). 

Estudos anteriores descreveram eficácia entre 0 e 100%, uma das principais causas 

disso pode ser o diferente grau de resistência a drogas e a eficácia do medicamento relacionado 

ao subtipo de Blastocystis hominis. Atualmente não existe consenso sobre qual medicamento 

administrar após falha terapêutica com metronidazol, por isso é necessário uma busca por 

medicamentos alternativos. As drogas trimetropim-sulfametoxazol e paramomicina já foram 

consideradas tratamento de primeira linha por possuírem taxas de erradicação entre 70 e 95%, 

mas ainda assim o uso de metronidazol possui resultados melhores. A resposta microbiológica 
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ao metronidazol ainda é insuficiente, por isso novos estudos devem ser elaborados para avaliar 

a eficácia de outros medicamentos. O uso de trimetropim-sulfametoxazol ou paramomicina 

como tratamentos de primeira linha também devem ser estudados, devido aos bons resultados 

demonstrados em estudos anteriores. Com isso esses estudos ajudarão a confirmar o papel 

patogênico dessa infecção (TAMBO et al., 2015). 

A maior taxa de infecção por Dientamoeba fragilis se encontra na população menor 

de 20 anos, com um aumento em crianças de aproximadamente sete anos. Devido a faixa etária 

mais acometida, esses pacientes se tornam mais suscetíveis a dientamoebíase e quando 

infectados apresentam mais sintomas clínicos que os adultos, tudo isso em consequência da 

imunidade adaptativa. O parasita D. fragilis é considerado um organismo comensal devido a 

sua frequência em indivíduos assintomáticos e ao seu caráter auto limitante, alcançando a cura 

sem tratamento (JONG et al., 2014). 

Dientamoeba fragilis é um parasita intestinal, que assim como os já citados 

anteriormente é transmitido pela via fecal-oral e de ocorrência mundial. A escolha inicial para 

o tratamento dessa enfermidade é o metronidazol. No estudo de Engsbro e colaboradores (2012) 

o metronidazol foi utilizado em três doses, 2 g uma vez ao dia durante três dias, 500 mg três 

vezes ao dia durante 10 dias ou 750 mg três vezes ao dia também durante 10 dias. A primeira 

dosagem administrada não se mostrou eficaz e as demais dosagens eram utilizadas de acordo 

com seu efeito, com o objetivo de alcançar a cura. Alguns pacientes se mostraram resistentes a 

essas dosagens e foram tratados com 500 mg de tetraciclina quatro vezes ao dia durante 10 dias 

e um paciente se mostrou resistente a todos os demais tratamentos, recebendo 100 mg de 

mebendazol três vezes por dia, separados por duas semanas. Os pacientes participantes desse 

estudo possuíam infecções mistas e completaram em média dois ciclos de tratamentos. 60% 

dos pacientes foram erradicados de Dientamoeba fragilis; 75% foram erradicados de 

Blastocystis, 100% foram erradicados de Entamoeba coli e 100% de Entamoeba dispar, porém 

seis casos não responderam ao metronidazol, sendo quatro com infecção única por 

Dientamoeba fragilis e dois com infecção mista entre Dientamoeba e Blastocystis. Quatro 

pacientes foram tratados com tetraciclina, mas não houve efeito sobre D. fragilis. Apenas 60% 

dos pacientes contaminados por D. fragilis obtiveram a cura por meio do metronidazol e o uso 

da tetraciclina mostrou-se incapaz de alcançar a eliminação do parasita. Pacientes com 

coinfecção por Blastocystis, não conseguiram ter suas infecções eliminadas, mostrando um pior 

resultado. O metronidazol é considerado um medicamento de primeira linha para o tratamento 

de D. fragilis, porém o índice de falha apontado por esse estudo é significativo, demonstrando 
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a não adequação desse tratamento para essa enfermidade. Isso indica a necessidade de análise 

de controle de cura e de uma nova droga eficaz contra D. fragilis. Enquanto novos fármacos 

não são desenvolvidos, o uso da terapia combinada é uma estratégia viável para eliminação 

desse parasita (ENGSBRO et al., 2012). 

No estudo realizado por Jong e colaboradores (2014) o teste diagnóstico utilizado 

foi o método PCR e os parasitas encontrados foram Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, 

Cryptosporidium spp, Blastocystis spp e D. fragilis. O parasita D. fragilis foi encontrado em 

43% dos pacientes avaliados e os sintomas mais prevalentes nesse grupo foram fadiga, inchaço 

e náusea. Dos 57 pacientes com dor abdominal, 52 receberam tratamento antiparasitário, dos 

quais 39 foram tratados com metronidazol e oito com clioquinol. Após o tratamento, 23 dos 

pacientes tratados com metronidazol obtiveram resposta terapêutica, cerca de 59% assim como 

6 dos pacientes tratados com clioquinol também obtiveram resposta terapêutica, cerca de 75%, 

mas apenas 40,4% dos pacientes infectados com D. fragilis alcançaram melhora clínica (JONG 

et al., 2014).  

Devido à baixa sensibilidade dos métodos utilizados em estudos anteriores as taxas 

de prevalência de dientamoebíase em crianças variavam entre 8% e 19,8%, mas a alta 

sensibilidade do método utilizado na pesquisa explica os altos valores encontrados, assim como 

estudos anteriores. Este estudo mostrou que 50% das crianças assintomáticas eram portadoras 

de D. fragilis. A ligação entre presença ou ausência de sintoma ainda não foi completamente 

esclarecida, mas aparenta ser devido aos diferentes genótipos do parasita e as diferentes cargas 

parasitárias (JONG et al., 2014). 

Jong e colaboradores (2014) desenvolveram estudo onde a cura parasitológica foi 

de 61,7% após o primeiro tratamento com metronidazol ou clioquinol. Assim como a 

erradicação, as taxas de melhora clínica demonstradas, são inferiores aos números observados 

em estudos anteriores. O uso de metronidazol provocou melhora dos sintomas em 32% dos 

pacientes, enquanto que, a resposta microbiológica foi de 68%, não relacionando resposta 

clínica a resposta microbiológica após o tratamento (JONG et al., 2014). 

No caso de tratamento para a giardíase os medicamentos recomendados são os 

nitroimidazóis e a nitazoxanida, podendo o tratamento ser combinado de dois ou mais 

medicamentos. A conduta implementada nesses casos é a administração de metronidazol ou 

tinidazol e, mais recentemente, a nitazoxanida. Esses medicamentos são considerados de 

primeira linha e em outros casos também podem ser administrados paromomicina, 
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furazolidona, quinacrina e albendazol, medicamentos considerados alternativos. A taxa média 

de eficácia do tratamento monoterápico é superior a 80%. Estudos anteriores mostraram que o 

tratamento com metronidazol por mais de três dias alcançaram uma melhor taxa de cura do que 

outros tratamentos prolongados e o medicamento de maior eficácia no regime monoterápico foi 

o tinidazol. A falha do tratamento é considerada quando há a documentação de sintomas e 

amostras positivas persistentes para o parasita (PASUPULETI et al., 2014). 

As falhas no tratamento são atribuídas a diversos fatores, entre eles a resistência 

dos parasitas aos nitroimidazóis. Em casos de giardíase persistente as medidas adotadas incluem 

o uso de ciclos medicamentosos repetidos mais longos, doses mais altas ou uso de drogas de 

uma classe diferente (PASUPULETI et al., 2014). 

O uso de diferentes classes medicamentosas tem como objetivo evitar uma possível 

resistência cruzada, porém dessa maneira pode haver um aumento dos efeitos colaterais 

adversos, o que limita essa abordagem. O uso de terapia combinada também é usado no 

tratamento da giardíase persistente, entretanto poucos estudos são capazes de relatar essa prática 

(PASUPULETI et al., 2014). 

No estudo de Lopez Vellez e colaboradores (2010) os esquemas combinados 

utilizados após a falha do tratamento padrão foram metronidazol ou tinidazol + paromomicina 

+ albendazol; metronidazol + paromomicina; tinidazol + paromomicina; tinidazol + quinacrina; 

e metronidazol + quinacrina. Todos os medicamentos foram administrados por sete ou 10 dias, 

exceto o tinidazol, administrado por um a sete dias. O uso dessas terapias combinadas foi bem 

tolerado, não havendo relatos de efeitos adversos graves durante o estudo (LOPEZ VELLEZ et 

al., 2010). 

A imunossupressão tanto humoral quanto celular, é um importante fator para a falha 

do tratamento, e assim que detectada deve ser tratada para que uma nova terapia seja 

administrada. Em alguns casos de infecções parasitárias pode haver a imunodeficiência de IgA 

e a necessidade de administração intravenosa das imunoglobulinas, porém os efeitos colaterais 

desse procedimento são graves e potencialmente fatais incluindo reações anafiláticas, 

meningite asséptica, insuficiência renal aguda e complicações trombóticas. Logo, devido a 

essas reações, os médicos podem considerar uma substituição de IgA pelos fármacos 

antigiardiais combinados para eliminação desses parasitas. Cabe ao médico avaliar essa 

situação e a relação risco/benefício de cada antiparasitário na saúde de seu paciente (LOPEZ 

VELLEZ et al., 2010). 
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A nitazoxanida já teve sua eficácia demonstrada em outros estudos. In vitro foi 

constatado que seu metabólito ativo, a tizoxanida, é oito vezes mais ativo que o metronidazol e 

duas vezes mais ativo contra isolados resistentes. Dessa maneira o uso de nitazoxanida pode 

ser empregado quando a terapia convencional com metronidazol não foi eficaz. Esses resultados 

incluíram a nitazoxanida como um dos tratamentos de primeira linha para o tratamento da 

giardíase reconhecido pela Food and Drug Administration, porém esse medicamento só está 

disponível em países através de protocolos de uso compassivo de drogas. Outros estudos já 

relataram efeitos hepatotóxicos e neurotóxicos, provavelmente relacionados ao uso da 

quinacrina. Em 1995 um estudo de Cacopardo e colaboradores tratou os indivíduos com 

albendazol oral ou com albendazol mais metronidazol por sete dias e foi demonstrada uma 

melhor eficácia quando os pacientes foram tratados com terapia dupla (LOPEZ VELLEZ et al., 

2010).  

O estudo elaborado por Lopes Velez e colaboradores em 2010 identificou uma 

possível terapia combinada baseada em um nitroimidazol com um ou dois medicamentos 

alternativos, em um período de sete a 10 dias, na giardíase persistente após o tratamento padrão. 

Dessa maneira quando há a falha do tratamento convencional e não há a disponibilidade da 

nitazoxanida, essa seria uma nova abordagem para ser utilizada. O uso da terapia combinada 

ainda é pouco explorado, porém necessita-se de estudos mais aprofundados nessa área, para 

que essas enfermidades sejam combatidas com eficácia em todos os grupos de paciente (LOPEZ 

VELLEZ et al., 2010). 

Isospora belli é um outro protozoário frequentemente encontrado em pacientes 

imunocomprometidos em regiões tropicais e subtropicais como Etiópia, Peru, Malásia e Brasil 

e o uso de trimetoprim-sulfametoxazol continua sendo a primeira escolha para esse tratamento 

devido a sua excelente resposta clínica (MARCOS et al., 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 bilhões de pessoas residem em locais 

com alta prevalência de giardíase e quase um bilhão de novos casos surgem, contribuindo para 

2,5 milhões de mortes anualmente por doença diarreica. Com a globalização houve um aumento 

no número de viagens e migrações internacionais de países endêmicos para países 

desenvolvidos, o que aumentou consideravelmente o número de casos nesses países. Desde 

2004 a giardíase foi incluída na 'Iniciativa de Doenças Negligenciadas' da Organização Mundial 

da Saúde, devido ao seu grande impacto socioeconômico (LOPEZ-VELEZ, 2010).  
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A giardíase é uma doença cosmopolita e a causa mais comum de doença diarreica. 

Seu tratamento de escolha é o uso de um dos 5-nitroimidazóis, porém eles possuem alguns 

efeitos adversos como gosto amargo ou metálico e dor de cabeça. O metronidazol e tinidazol, 

são os medicamentos mais utilizados no tratamento da giardíase (LOPEZ-VELEZ, 2010). 

Os medicamentos mais usados no tratamento da giardíase são metronidazol, 

tinidazol, secnidazol e ornidazol, porém outras drogas também podem ser usadas como 

quinacrina, furazolidona, benzimidazóis (albendazol e mebendazol), paromomicina, 

bacitracina-zinco, cloroquina e nitazoxanida. Esses medicamentos possuem ampla distribuição, 

mas sua disponibilidade é dependente da epidemiologia local e do custo. Apesar de possuírem 

bons índices de cura ainda há vários relatos de falha do tratamento (PASUPULETI et al., 2014). 

Nas últimas cinco décadas, os compostos 5-nitroimidazóis, foram utilizados de 

maneira indiscriminada, sendo prescritos para várias outras doenças, como gengivite, vaginite 

bacteriana, no tratamento de Helicobacter pylori, infecções por Clostridium difficile e outras 

bactérias anaeróbicas, amebíase e como profilaxia em cirurgia colorretal, dessa maneira 

contribuindo para o aumento da ocorrência de resistência a Giardia lamblia. A resistência de 

Giardia a esses medicamentos já foi demonstrada ou induzida in vitro em estudos anteriores, 

assim como a resistência cruzada entre metronidazol e tinidazol (PASUPULETI et al., 2014). 

Os principais motivos de falha no tratamento são fatores do hospedeiro, como a 

intolerância aos efeitos colaterais, onde os indivíduos não conseguem completar o tratamento e 

a resistência do parasita. Todos os fármacos antigiardiais utilizados, incluindo o metronidazol, 

causam efeitos colaterais graves e não são bem aceitos pelos pacientes, fazendo com que o 

tratamento seja interrompido em até 20% dos casos (PASUPULETI et al., 2014). Um estudo 

anterior concluiu que o albendazol possui eficácia similar à do metronidazol e menos efeitos 

colaterais gastrointestinais e neurológicos, assim como a vantagem de um regime simples 

(GRANADOS et al., 2012). 

Pasupuleti e colaboradores (2014) concluíram que o metronidazol é igualmente 

eficaz na cura parasitológica como outras drogas de tratamento mais longo, como a 

furazolidona e sua eficácia é comparada à do albendazol, porém os pacientes tratados com 

albendazol tendem a ter menos efeitos colaterais como sabor metálico e anorexia. O tinidazol é 

a terapia de dose única mais eficaz em termos de cura parasitológica e tende a provocar efeitos 

menos nocivos, como diarréia, somente ao final do tratamento. O estudo sugere que esse grupo 

de medicamentos possui altas taxas de cura e perfis razoáveis de segurança, e enquanto não 
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houver drogas de tamanha eficácia com menor efeitos colaterais estas continuam sendo as 

drogas de escolha para o tratamento da giardíase (PASUPULETI et al., 2014). 

Desde o início da administração medicamentosa em massa contra as parasitoses, as 

crianças em idade pré-escolar e escolar tem sido os principais alvos, pois são os grupos que 

sofrem com as infecções mais intensas podendo atingir assim seu desenvolvimento intelectual 

e físico, com isso uma das políticas de prevenção da Organização Mundial de Saúde para o 

controle das helmintíases transmitidas pelo solo é a administração de tratamento profilático e 

tratamento das crianças infectadas em idade pré-escolar, de dois a quatro anos e em idade 

escolar, de cinco a 14 anos. Essas medidas foram tomadas pois nessa faixa etária as infecções 

causadas por Ascaris lumbricoides e Trichuris trichuria geralmente possuem carga parasitária 

maciça, causando grande impacto no desenvolvimento infantil. Porém as espécies Ancylostoma 

duodenalis e Necator americanus são mais prevalentes em adultos, também prejudicando o 

desenvolvimento socioeconômico. O tratamento anual é recomendado uma vez por ano em 

áreas onde a prevalência dessas helmintíases é de 20% a 50% e duas vezes por ano em áreas 

onde excede 50% (BUNDY, 2018). 

Um dos principais argumentos utilizados pela Organização Mundial de Saúde para 

o uso de tratamento em massa principalmente em crianças em idade pré-escolar e escolar é a 

relação custo-benefício, gerando baixo custo com os medicamentos e diminuindo também o 

custo com triagem.  Por isso os tratamentos doados são de extrema importância para os países 

em desenvolvimento. O tratamento em massa também é responsável por diminuir os custos 

com medicamentos à medida que o número tratado sobe. Apesar do tratamento de apenas 

pessoas infectadas ser mais eficiente, o tratamento em massa é mais lucrativo (BUNDY et al., 

2018).  

A Organização Mundial de Saúde tem como objetivo aumentar a administração de 

medicamentos em massa contra as helmintíases, de forma que até 2020 possa alcançar 75% das 

crianças em idade pré-escolar e escolar que precisem de tratamento (BUNDY, 2018). 

As fabricantes dos principais anti-helmínticos contribuem com doações por todo o 

mundo, porém em países em desenvolvimento há a dificuldade de distribuição dessas drogas 

devido a presença da população em áreas rurais de difícil acesso. Dessa maneira países 

endêmicos não são capazes de se beneficiarem dessas doações. (BUNDY, 2018) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2013, a cobertura mundial contra as 

helmintíases transmitidas pelo solo de crianças em idade escolar foi de 39% e em crianças de 
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idade pré-escolar foi 49%. Nos anos seguintes houve um aumento nas estatísticas da população 

em idade pré-escolar devido à melhor coordenação entre o UNICEF e a Organização Mundial 

de Saúde, fazendo com que esses números ultrapassassem 50% (TRUSCOTT et al., 2015). 

De acordo com o estudo de Truscott, Turner e Anderson (2015) o impacto para se 

atingir 75% da população em idade pré-escola e escolar foi diferente entre as espécies e entre 

as faixas etárias. O maior impacto previsto é para Ascaris lumbricoides, o segundo para 

Trichuris trichiuria e por último, com menor impacto os ancilostomídeos. O menor impacto de 

Trichuris ocorreu devido a menor eficiência do tratamento escolhido. O tratamento direcionado 

apenas a crianças não afetou o nível de transmissão na comunidade, pois as infecções por 

ancilostomídeos afetam principalmente adultos. A meta de cobertura é dependente da taxa de 

expansão do tratamento. Quanto mais rápida a taxa de expansão, maior o impacto da 

administração em massa (TRUSCOTT et al., 2015). 

A meta de 75% de cobertura varia em nível local, com algumas comunidades 

atingindo taxas mais altas e outras, taxas mais baixas. Foi observado um grande impacto nas 

tendências de cobertura se tratando de Ascaris lumbricoides, sendo suficiente para sua eventual 

eliminação do ambiente estudado. Já se tratando de Trichuris trichiuria e ancilostomídeos, 

fatores como a baixa eficácia do tratamento e maior prevalência em adultos, respectivamente, 

limitam o efeito da administração em massa. É necessário a implantação de outras medidas 

como a ampliação do saneamento básico, uso de sapatos e bons hábitos higiênicos em 

combinação com a administração medicamentosa em massa para atingir os objetivos a longo 

prazo (TRUSCOTT et al., 2015). 

Por enquanto a Organização Mundial de Saúde possui como objetivo apenas a 

diminuição da morbidade em crianças, porém a interrupção da transmissão das helmintíases é 

alvo de crescente estudo. Os modelos avaliados preveem a eliminação, mas para isso o 

tratamento teria que se expandir aos adultos e deveria ser aumentado para duas vezes ao ano 

(TRUSCOTT et al., 2015). 

A meta atual de cobertura de 75% em crianças não é suficiente para a eliminação 

de Trichuris e ancilostomíase. No caso de T. trichiuria, com a baixa eficácia do albendazol e 

mebendazol, faz-se necessário o uso de terapia combinada com a coadministração de 

ivermectina e albendazol ou mebendazol. Nos três casos, é esperado que o tratamento das 

crianças afete positivamente na transmissão em adultos. A imunidade adquirida é dependente 

de exposições passadas e é considerada um fator-chave para infecções auto limitantes. Com 
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isso, em adultos as conclusões seriam pessimistas em curto prazo, pois em casos de reinfecção 

pós-tratamento a resposta seria restringida pela exposição passada, mas otimistas a longo prazo 

após o tratamento repetido. Nesse estudo também foi observado a taxa de reinfecção, que seria 

muito mais rápida do que o previsto em crianças de cinco a 10 anos (TRUSCOTT et al., 2015). 

A esquistossomose afeta aproximadamente 240 milhões de pessoas no mundo, e 

mais de 700 milhões de pessoas estão vivendo em áreas endêmicas. Com isso milhões de 

pessoas sofrem de esquistossomose grave, caracterizada pelo avanço da lesão podendo causar 

a morte. Esse tipo de manifestação poderia ser contida por tratamento regular sendo capaz 

também de impedir a reinfecção. Graças aos programas de controle a longo prazo da 

esquistossomose, alguns países como Brasil, China e Egito obtiveram êxito na diminuição da 

prevalência e morbidade com uso de praziquantel. Atualmente a estratégia da Organização 

Mundial de Saúde é baseada na quimioterapia por meio de albendazol e ivermectina para 

diminuir os números de caso dessas infecções parasitárias (TAMBO et al., 2015). 

Os medicamentos de primeira linha contra malária, filariose linfática/oncocercose 

e esquistossomose são artemisinina, ivermectina e praziquantel, respectivamente. Esses 

medicamentos foram descobertos e desenvolvidos na década de 1970 e podem ser usados no 

tratamento de diversas doenças, não apenas as citadas. Nas décadas de 1980 e 1990 começaram 

a ser implantados os métodos de administração medicamentosa em massa. A artemisinina é 

conhecida por sua eficácia contra Plasmodium spp. e a ivermectina por sua eficácia contra 

Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti, Ancylostoma duodenale, Necator americanus e 

outras helmintíases transmitidas pelo solo (TAMBO et al., 2015). 

O praziquantel foi desenvolvido pelas empresas farmacêuticas alemãs Merck 

KGaA, Darmstadt e Bayer AG, Leverkusen e desde então é utilizado para o tratamento da 

esquistossomose. Atualmente este medicamento está na lista de recomendações da Organização 

Mundial de Saúde devido ao seu perfil de segurança e sua ampla eficácia terapêutica, 

combatendo as cinco espécies de Schistosoma spp., cestóides como Echinococcus spp., Taenia 

spp. e trematódeos de origem alimentar como Fasciola hepatica. Essas infecções causadas 

pelos trematódeos de origem alimentar afetam mais de 56 milhões de pessoas em mais de 70 

países e no caso da fasciolíase é tratada preferencialmente com triclabendazol, ao contrário das 

demais (TAMBO et al., 2015). 

Nas últimas décadas houve um aumento no número de viajantes com destino aos 

países emergentes. Esse fato aumenta a disseminação de algumas doenças, quando esses 
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viajantes se contaminam e retornam ao seu país de origem. Um dos sintomas comuns dos 

viajantes a países em desenvolvimento é a diarreia e os parasitas são os prováveis causadores 

desses sintomas. A infecção dos transeuntes desses países depende do destino e temporada de 

viagem e também da nacionalidade do passageiro (NISSAN et al., 2018). 

O tratamento anti-parasitário utilizado no estudo de Nissan, Lachish & Schwartz 

(2018) foi tinidazol oral durante 2 dias, seguido de albendazol oral durante cinco dias, esse 

esquema foi escolhido devido ao amplo espectro anti-parasitário do albendazol e a resistência 

de Giardia spp. a alguns medicamentos, por isso a combinação dos dois. As regiões mais 

visitadas nesse estudo foram Leste Asiático, América do Sul, América Central e África, 

seguidos da Europa e América do Norte. Os quatro primeiros com áreas endêmicas de doenças 

tropicais negligenciadas, o que aumentava o risco de adquirir essas infecções. Mesmo não 

obtendo amostras de fezes positivas para parasitas os pacientes foram tratados com 

antiparasitários, devido a baixa sensibilidade dos testes diagnósticos. Com isso 68,6% dos 

pacientes tratados com esses medicamentos obtiveram melhora dos sintomas, justificando essa 

abordagem empírica em viajantes com sintomas abdominais persistentes (NISSAN et al., 

2018). 

Em casos de amostras negativas para parasitas deve-se considerar uma possível 

contaminação por patógenos bacterianos ou virais, porém nesses casos geralmente as infecções 

são autolimitadas, não persistindo por um longo período como os sintomas relatados pelos 

viajantes. Assim recomenda-se o tratamento antiparasitário de amplo espectro, mas para isso 

novos estudos são necessários para avaliar o efeito desse tratamento sobre os parasitas e reações 

ao organismo do paciente (NISSAN et al., 2018). 

A autoadministração medicamentosa contra as parasitoses intestinais é uma das 

intervenções mais comuns de saúde pública, isso ocorre por meio de medicamentos doados por 

programas de gestão de medicamentos em massa para helmintos transmitidos pelo solo e essa 

medida tem sido praticada pelo menos nos últimos 100 anos e atualmente mais de 1 bilhão de 

doses são distribuídas anualmente. Esta medida está entre os maiores programas de saúde 

pública mundial, sendo reconhecida como a maior doação na área de saúde no mundo segundo 

o Guinness World Records em 2017 (BUNDY et al., 2018). 

Apenas em 2013, estima-se que 400 milhões de crianças com menos de 15 anos 

foram infectadas com pelo menos uma espécie de nematoide intestinal, gerando 1,46 milhões 

de DALYs. DALY é uma abreviatura universal que permite aos pesquisadores comparar 
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diferentes populações e condições de vida ao longo dos anos. DALY é a soma dos anos de vida 

perdidos com os anos vividos com incapacidade. Apesar do maior número de DALYs na África 

Subsaariana e América Latina, uma grande população está em risco na Ásia, onde uma em cada 

quatro crianças em idade pré-escolar e escolar são infectadas por espécies de helmintos 

(BUNDY et al., 2018). 

As infecções transmitidas por helmintos historicamente estiveram presentes em 

grandes partes do mundo, porém nos dias atuais é incomum em determinadas regiões. Algumas 

áreas da Europa, Japão, China, América do Norte e outros países desenvolvidos 

economicamente conseguiram erradicar as helmintíases como problema de saúde pública. A 

distribuição das espécies desses parasitas também está ligada aos aspectos sociais e ambientais. 

Dessa maneira, em áreas rurais há um maior risco de infecções por ancilostomídeos, em zonas 

urbanas há uma maior prevalência de Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura em ambientes 

peri-urbanos (BUNDY et al., 2018). 

A prevalência das parasitoses tem diminuído em todo o mundo, em partes devido 

ao desenvolvimento econômico global, diminuição do índice de pobreza, maior acesso a 

serviços de saúde e programas de saneamento básico, principalmente em comunidades carentes. 

Assim como o grande número de medicamentos distribuídos com os tratamentos em massa 

também contribuíram para essa diminuição (BUNDY et al., 2018). 

Novas pesquisas e bancos de dados, como o portal ESPEN, são necessários para a 

produção de estimativas fidedignas, mas estima-se que entre 2010 e 2015 o número de crianças 

em idade escolar vivendo com infecções parasitárias foi diminuído em 50% (BUNDY et al., 

2018). O portal Expanded Special Project for Elimination of Neglected Tropical Diseases 

(ESPEN) permite que os ministérios da saúde e as partes interessadas compartilhem e troquem 

dados de programas subnacionais, em apoio às metas de controle e eliminação das doenças 

tropicais negligenciadas (Organização mundial da saúde, 2019).  

Entre 2016 e 2017, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de 

tratamentos para as helmintíases foram realizados mundialmente. Com isso em 2016 foram 

tratadas 633 milhões de crianças, sendo 166 milhões em idade pré-escolar e 467 milhões em 

idade escolar. Mesmo com esses números, as estimativas da cobertura de tratamento dessas 

crianças continuam em níveis baixos, pois tanto a população alvo como os números de tratados 

continuam a aumentar, havendo pouca variação na cobertura ano a ano (BUNDY et al., 2018). 
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As doenças tropicais negligenciadas podem ter seus índices de contaminação 

diminuidos drasticamente, mas para isso é necessário a descoberta de métodos diagnósticos 

mais sensíveis, medicamentos mais eficazes e implementação de programas de controle de 

vetores. Outra medida para que isso ocorra é o aumento da disponibilidade e acessibilidade a 

ivermectina para populações carentes. (TAMBO et al., 2015). 
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7- CONCLUSÃO 

A infecção por helmintos transmitidos pelo solo tem diminuído em todo o mundo, 

provavelmente em função da melhoria dos hábitos de higiene e saneamento básico e também 

em decorrência da diminuição do índice de pobreza mundial. Essa diminuição no número de 

infectados também é resultado do controle utilizado nos últimos 20 anos, que eliminou as 

helmintíases de vários países como México e Estados Unidos, Japão, Coréia, e outros países de 

renda média a alta. A eficácia desses programas abre caminho para a criação de novos 

programas incluindo faixas etárias diferentes para diminuir consideravelmente a transmissão 

dessas doenças, porém mais estudos abordando esses temas são necessários.  

Os resultados dos estudos analisados destacaram a necessidade de novas 

abordagens e estratégias inovadoras, como a descoberta de novos medicamentos, novos 

métodos diagnósticos com maior sensibilidade e especificidade, para que essas enfermidades 

tenham seus níveis de infecção diminuidos principalmente nos países em desenvolvimento. A 

farmacovigilância deve adotar medidas para contribuição na pesquisa de novas alternativas 

terapêuticas, na identificação, avaliação, compreensão e prevenção de reações adversas no uso 

desses novos medicamentos, que poderão ser usados em terapias únicas ou associados a terapias 

existentes, impulsionando a eliminação das infecções parasitárias. Também deve ser analisado 

o impacto ambiental das mudanças climáticas sobre o ritmo de crescimento de contaminação e 

sobrevivência desses parasitas. 

Os testes baseados em DNA podem ser muito úteis para o diagnóstico dessas 

doenças, melhorando a sensibilidade durante surtos e identificando a fonte de contaminação, 

pois com os testes atuais, mesmo com um exame parasitológico negativo não deve haver 

exclusão do diagnóstico de uma parasitose devido a sua baixa sensibilidade e especificidade. 
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