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RESUMO 

As parasitoses têm um papel importante para a saúde principalmente para pessoas de baixo 

nível socioeconômico habitantes de locais com pouco ou nenhum saneamento básico e, 

mesmo com os avanços terapêuticos e diagnósticos, são responsáveis por grande 

morbimortalidade. Sendo assim, o exame parasitológico de fezes (EPF) é primordial para o 

diagnóstico dessas parasitoses por propiciar resultados conclusivos a baixos custos, porém, 

tem sido negligenciado pelos profissionais da área da saúde. Este estudo teve como objetivo 

geral: avaliar a ocorrência de parasitoses intestinais e suas manifestações clínicas em 

pacientes assistidos no Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF (HUAP) e estudar a 

percepção dos médicos e estudantes de medicina sobre o exame parasitológico de fezes. Os 

pacientes receberam kits para coleta de material fecal em três dias não consecutivos e 

responderam a um questionário socioeconômico. Foram realizadas técnicas de flutuação, 

sedimentação e pesquisa de larvas, sendo analisadas três lâminas de cada amostra submetida 

à técnica de sedimentação e uma lâmina para as demais técnicas. Foi realizado também o 

ensaio imunoenzimático (ELISA) para corpoantígenos de Cryptosporidium spp e 

Entamoeba histolytica. A percepção dos profissionais de saúde foi avaliada por meio de 

questionário. Dos 156 pacientes participantes, pelas técnicas parasitológicas empregadas, 

17% estavam parasitados sendo encontrado: Ancilostomideo (3,8%), Iodamoeba spp. 

(3,8%), Complexo E. histolytica/dispar (3,8%), Giardia duodenalis (7,7%), Strongyloides 

stercoralis (11,5%), Endolimax nana (15,4%), E. coli (23,1%), Blastocystis spp (34,6%). 

Das três técnicas utilizadas, a de sedimentação foi a mais sensível, com 14,7% de 

positividade e somente com a combinação de técnicas foi possível encontrar todos os 

indivíduos parasitados. O percentual de positividade aumentou de acordo com o número de 

amostras analisadas, sendo de 12,2% na primeira, 15,4% na segunda e 16,8% na terceira 

amostra. Da mesma forma, houve um aumento no percentual de positividade de acordo com 

o número de lâminas analisadas. O ELISA para antígeno de E. histolytica apresentou 

positividade para uma amostra, enquanto que o ELISA para Cryptosporidium foi negativo 

para todas as amostras analisadas. Dos profissionais de saúde, 244 responderam ao 

questionário, sendo eles médicos, residentes, docentes e internos do HUAP/UFF. Os 

resultados mostraram que é baixa a frequência de pacientes parasitados, sendo os 

protozoários mais frequentes; a população estudada tinha boas condições socioeconômicas, 

o que reflete na baixa frequência de parasitos. A combinação de técnicas aumentou a 

sensibilidade dos testes e os resultados apontam para a necessidade de se analisar pelo 

menos duas amostras fecais e a leitura de duas lâminas em microscópio para evitar falsos-

negativos. A análise das respostas dos profissionais de saúde permitiu perceber que o EPF 

ainda é desvalorizado e existe uma falta de clareza na solicitação do exame, além de pouco 

conhecimento sobre os fundamentos dos métodos, demostrando que as decisões clínicas são 

principalmente pautadas em tratamento profilático, com isso, é necessário um programa de 

reciclagem e uma maior atenção na formação do profissional de saúde. 

 

Palavras-chave: diagnóstico parasitológico, ELISA, parasitos intestinais, microscopia, 

profissionais de saúde, doenças intestinais.  
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ABSTRACT 

Parasitic infections have an important role for health especially for people of lower 

socioeconomic level and that inhabits places with little or no sanitation and, even with 

the advances in treatment and diagnostics, are responsible for much morbidity and 

mortality. Thus, the stool test is essential for the diagnosis of these parasites by 

providing conclusive results at low costs, however, it has been neglected by health 

professionals. This study aims to evaluate the occurrence of intestinal parasites and its 

clinical manifestations in assisted patients from the Antônio Pedro University 

Hospital/UFF (HUAP) and study the perception of doctors and medical studentes on the 

stool test. The patients received kits to collect fecal material on three non-consecutive 

days and answered a socioeconomic questionnaire. Techniques based on flutation, 

sedimentation and larval research were performed, and three glass slides were analyzed 

for each sample subjected to sedimentation technique and one glass slide for the other 

techniques. The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for Cryptosporidium 

spp. and Entamoeba histolytica antigen detection were also performed. The perception 

of health professionals was assessed by questionnaire. Of the 156 patients submitted to 

parasitological exam, 17% were parasitized being found: Hookworm (3.8%), 

Iodamoeba spp (3.8%), E. histolytica/dispar complex (3.8%), Giardia duodenalis 

(7.7%), Strongyloides stercoralis (11.5%), Endolimax nana (15.4%), E. coli (23.1%), 

Blastocystis spp (34.6%). Of the three techniques used, the sedimentation was the most 

sensitive, detecting 14.7% of positives and only with the combination of techniques it 

was possible to diagnose all the parasitized individuals. The percentage of positivity 

increased according to the number of samples analyzed, being 12.2% in the first, 15.4% 

in the second and 16.8% in the third sample. Likewise, there was an increase in the 

percentage of positivity according to the number of slides analyzed. The ELISA for E. 

histolytica antigen was positive in one analyzed sample, while the ELISA for 

Cryptosporidium was negative for all analyzed samples. Of health professionals, 244 

answered the questionnaire, among those, there were doctors, residents, teachers and 

HUAP/UFF interns. The results showed that the frequency of parasitized patients was 

low, with protozoa being the most frequent group observed; the studied population had 

good socioeconomic conditions, which reflects in the low frequency of parasites. The 

combination of techniques increased the sensitivity of the tests and the results point to 

the need to analyze at least two fecal samples and the reading of two glass slides under 

a microscope to avoid false negatives. The analysis of the responses allowed yet to 

conclude that the EPF is still undervalued by health professionals and there is a lack of 

clarity in the examination request, and little knowledge of the basics of methods, 

demonstrating that clinical decisions are mainly guided in prophylactic treatment, thus, 

a recycling program and a greater attention in the training of of health professionals is 

necessary. 

 

Keywords: Parasitological diagnosis, ELISA, intestinal parasites, microscopy, health 

professional, intestinal diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

As infecções parasitárias têm grande importância mundial, principalmente em regiões com 

baixo desenvolvimento econômico e condições precárias de higiene e saúde. Além disso, tais 

infecções atualmente acometem milhões de pessoas no mundo todo, causando sérios problemas 

de saúde e gerando perdas econômicas devido ao custo dos tratamentos e ao afastamento da 

população trabalhadora, bem como das crianças de suas escolas (MARTINS et al, 2013).  

A transmissão das parasitoses ocorre principalmente através da ingestão ou do contato com 

água, alimentos ou solo contaminados com as estruturas infectantes (cistos, oocistos, ovos ou 

larvas), mostrando a relação direta com países e/ou regiões onde os serviços de abastecimento 

de água e tratamento de esgoto, principalmente, são precários.  

Diversos estudos têm buscado relacionar as infecções parasitárias com doenças 

inflamatórias intestinais crônicas, demonstrando que, em alguns casos, as infecções parasitárias 

podem influenciar no desenvolvimento dessas doenças, como a síndrome do intestino irritável 

e a Doença de Crohn, principalmente devido às alterações imunológicas que ocorrem na parede 

intestinal dos hospedeiros (IRVINE et al, 2001; SOUZA et al, 2002; PINHO, 2008). 

 O diagnóstico das infecções parasitárias é de extrema importância para a população, visto 

que quando este é realizado de forma correta, é possível que se faça um tratamento adequado 

dos indivíduos parasitados. Além do mais, o controle das parasitoses é importante para a saúde 

da população, pois é através deste que o governo pode otimizar e melhorar os serviços de saúde 

em determinada região. Portanto, o diagnóstico por meio do exame parasitológico de fezes 

(EPF) ainda é o mais utilizado em todo o mundo, sendo considerado padrão ouro (BICA et al., 

2011). 

O EPF é eficiente para encontrar estruturas morfológicas de protozoários e helmintos, como 

larvas, cistos, oocistos e ovos, além de ser um método fácil, rápido e de baixo custo. Porém, a 
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maioria dos médicos deixa de solicitar o EPF tratando o paciente de forma presuntiva ou 

profilática com medicamentos de amplo espectro, o que pode ser prejudicial para a saúde e para 

a população em geral, pois além de selecionar os parasitos resistentes ao fármaco, o paciente 

pode estar recebendo um tratamento inadequado.  

Desta forma, é importante que os médicos saibam compreender os fundamentos dos 

métodos existentes para o diagnóstico parasitológico e entendam a importância de evitar o uso 

indiscriminado de medicamentos como forma profilática para o tratamento de parasitoses. 

Ainda, é necessário que a população saiba quais são as principais formas de infecção para que 

possam se prevenir e cobrar das autoridades melhorias no sistema de saúde pública, incluindo 

mais estudos na área das doenças inflamatórias a fim de aumentar o conhecimento da associação 

das mesmas com as parasitoses intestinais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PRINCIPAIS PARASITOSES GASTROINTESTINAIS NA POPULAÇÃO HUMANA 

BRASILEIRA 

As parasitoses intestinais são causadas por helmintos e protozoários que se localizam 

no aparelho digestivo do ser humano, em pelo menos uma das fases do seu ciclo evolutivo, 

podendo ou não provocar sintomatologia (FERREIRA et al, 2004). Essas enteroparasitoses são 

um grave problema para a saúde da população (GURGEL et al, 2005; ZAIDEN et al, 2008) e 

indicam o grau de desenvolvimento socioeconômico de um país, refletindo as condições de 

saneamento básico, o nível socioeconômico e a orientação educacional (SILVA et al, 2015), 

visto que a transmissão desses agentes etiológicos está diretamente relacionada com as 

condições de vida e de higiene da população (SANTOS et al. 2004). As parasitoses intestinais 

têm elevada prevalência mundial, com variações nas estimativas de acordo com as regiões 

geográficas (HAQUE, 2007; ALUM et al, 2010), sendo mais frequentes nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, África Sub-Saariana, Ásia, America Latina e Caribe 

(HARHAY et al, 2010; PAHO, 2011) onde há pobreza e carência de saneamento básico 

(HOTEZ et al, 2008). Entretanto, as parasitoses também são encontradas em países 

desenvolvidos, porém em menor frequência (BARRY et al., 2013).   

 No Brasil, as parasitoses acometem cerca de 130 milhões de pessoas, e estudos recentes 

demonstram que as enteroparasitoses mais prevalentes no país são as transmitidas por água e 

alimentos contaminados, como por exemplo, o complexo Entamoeba spp., Giardia duodenalis, 

Hymenolepis nana, Taenia solium, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Enterobius 

vermicularis, demonstrando a deficiência nos sistemas de abastecimento de água e na educação  

da população à cerca das medidas profiláticas (DA SILVA & DOS SANTOS, 2001; 

ANDRADE et al., 2010; GOMES et al., 2010). Outras parasitoses, transmitidas por larvas 



22 

 

presentes no solo, como Ancylostoma duodenale, Necator americanus e Strongyloides 

stercoralis, são típicas de países tropicais e úmidos e locais onde a população tem contato 

frequente com a terra contaminada (ANDRADE et al., 2010).   

 Diversos estudos têm mostrado que, apesar do número de indivíduos infectados no 

Brasil estar decaindo, ainda ocorre uma transmissão contínua das parasitoses, o que reflete 

pouco investimento nas áreas de saúde, educação e saneamento básico (VISSER et al, 2011; 

SILVA & CAMELLO, 2013; INOUE et al, 2015).      

 No Brasil as doenças parasitárias são a segunda maior causa de internações (FERRER 

et al., 2010), sendo variável a prevalência de parasitos, de acordo com a região e as condições 

socioeconômicas da população, podendo estar entre 16% e 94%; com as maiores taxas 

encontradas na população infantil das regiões Norte e Nordeste (BARRETO et al., 2010; 

GONÇALVES et al., 2011; SEIXAS et al., 2011; PACHECO et al, 2014). Em um estudo 

realizado por Silva & Camelo (2013) em um hospital universitário no Rio de Janeiro o índice 

de positividade não alcançou os 10%. Nos quadros 1, 2, 3, 4 e 5 é possível observar que as 

frequências parasitárias são bastante diversificadas, mudando de região para região e por faixa 

etária. 

Quadro 1- Índice de positividade para enteroparasitoses no Sul do Brasil. 

Período 

de estudo 

População estudada 

e tamanho da 

amostra 

Índices 

de 

positivi-

dade 

Parasitos encontrados Ref. 

Mar/nov 

2001 

Pacientes 

ambulatoriais 

n = 1776 
30,9% 

Entamoeba coli, Endolimax nana, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura e Giardia lamblia. 
Santos et 

al, 2004 

Ago/out 

2002 

Crianças de 2 a 6 

anos 

n = 200 
70,5% 

A. lumbricoides, T. trichiura, Hymenolepis nana, G. 

lamblia, E. coli, E. histolytica, Blastocystis hominis e 

E. nana 

Quadros 

et al, 

2004 

1969-

2004 
Escolares de 6 a 14 

anos n= 9787 
58% 

A. lumbricoides, T. trichiura ,E. vermicularis, G. 

lamblia,E. coli, Strongyloides stercoralis, 

Ancylostomatidae, H. nana, Taenia sp, E. 

histolytica/dispar, E. nana e Iodamoeba butschlii 

Basso et 

al, 2008 

2015 
Crianças de 0 a 5 

anos e meio. 

n=31 
32,3% G. duodenalis e A. lumbricoides 

Reuter et 

al, 2015. 
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Quadro 1- Índice de positividade para enteroparasitoses no Sul do Brasil (Continuação). 

 

Quadro 2- Índice de positividade para enteroparasitoses no Sudeste do Brasil. 

Período 

de estudo 

População estudada 

e tamanho da 

amostra 

Índices 

de 

positivi-

dade 

Parasitos encontrados Ref. 

1999 a 

2004 

Usuários de um 

laboratório de 

análises clínicas (0 

a maiores de 51 

anos) 

n = 2157 

11,5% 

E. nana, Giardia lamblia, E. coli, S. stercoralis, A. 

lumbricoides, Ancilostomídeos, E. histolytica, T. 

trichuria, Taenia sp, Iodamoeba bustchilli, 

Chilomastix musnilii, E. vermicularis 

Baptista 

et al, 

2006 

Não inf. 

Crianças (1 a 14 

anos) 

n = 35 

88,6% 

E. coli, E. histolytica, G. lamblia, A. lumbricoides, T. 

trichiura, Ancilostomídeos, S. stercoralis e E. 

vermicularis. 

Barreto, 

2006 

Não inf. 

Crianças (0 a 12 

anos) 

n = 1000 

21,3% G. lamblia, E. coli, E. vermicularis, H. nana. 

Tashima 

et al, 

2005 

2001-

2005 

Crianças de creche 

n = 218 
55% 

G. lamblia, E. coli, E. nana, E. histolytica, 

Blastocystis 

Hominis, Ascaris lumbricoides, T. trichiura, 

H. nana e E. vermicularis. 

Uchôa et 

al, 2001 

2014 

Idosos entre 60 e 88 

anos 

n= 62 

30,65% 

A. lumbricoides, E. vermicularis, S. stercoralis, T. 

trichiura, H. nana, Cryptosporidium sp., E. nana, E. 

coli, E. histolytica, G. lamblia. 

Mcharetti 

et al, 

2014 

2012-

2015 

Pacientes atendidos 

na FIOCRUZ de 

todas as idades 

n=3245 

17,5% 

B. hominis, Complexo E. histolytica/ E. dispar, 

Cryptosporidium sp, C. belli, E. nana, E. coli, E. 

hartmani, G. lamblia, I. butschilii, A. lumbricoides, 

E. vermicularis, H. nana, Ancilostomídeo, S. 

mansoni, S. stercoralis, T. trichiura. 

Faria et 

al, 2017. 

2013 Não informado 
5,44% e 

9,36% 
E. coli, E. nana, G. lamblia 

Silva & 

Camello, 

2013. 

2011 

Pacientes do SUS 

(1 a 75 anos) 

n=64 

14% Giardia, E. coli, E. nana 
Lima et 

al, 2012. 

1990 a 

1992 

Pacientes atendidos 

no posto de 

atendimento 

sanitário 

n=18366 

23,3% 

E. histolytica; G. intestinalis;  A. lumbricoides; T. 

trichiura; ancylostomatidae; S. mansoni; H. nana;  

E. vermicularis;  Taenia sp.; S. stercoralis. 

Ludwig 

et al, 

1999. 

2007 

Moradores 

cadastrados no PSF 

de Piaú (MG) 

n= 807 

26% 

Ancilostomídeo, Ascaris, Chilomastix, C. sinensis, E. 

coli, E. histolytica, E. nana, E. vermicularis, 

Giardia, H. nana, S. mansoni, S. stercoralis, Taenia 

sp., Trichuris 

Tibiriçá 

et al, 

2009. 

 

 

2010 

Usuários de um 

laboratório de 

análises clínicas 

n= 131 

22,9% 

G. duodenalis, E. coli, T. trichiura, E. vermicularis, 

Iodameba butschlii, E. histolytica/E. dispar, S. 

stercoralis, Balantidium coli, Trichomonas hominis, 

E. nana, A. lumbricoides. 

Bica et 

al, 2011. 
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Quadro 3- - Índice de positividade para enteroparasitoses no Centro-Oeste do Brasil. 

Período 

de estudo 

População estudada 

e tamanho da 

amostra 

Índices 

de 

positivi-

dade 

Parasitos encontrados Ref. 

2005 
Crianças de creches 

(0 a 6 anos) 

n= 276 
39,9% G. duodenalis, E. coli, Ascaris, H. nana, E. nana 

Zaiden et 

al, 2008. 

2010 
Crianças de creche 

(0 a 6 anos) 

n= 54 
29,6% A. lumbricoides, G. lamblia, E. nana, E. coli 

Silva et 

al, 2015. 

2011/12 
Escolares de 5 a 12 

anos 

n= 122 
21% 

E. coli, E. nana, G. lamblia, E. histolytica, 

Iodamoeba butschilli e E. vermiculares. 

Angeluci 

et al, 

2013. 

Não inf. 
Escolares 

n=115 
41,7% 

G. lamblia, E. histolytica/dispar, E. coli, I. bütschlii, 

E.nana, Ancilostomideo, S. stercoralis e H. nana 
Gomes et 

al, 2010. 

2004 

Pacientes de 

unidade de saúde de 

0 a 13 anos 

n=1596 

51,4% 

E. nana, E. coli, G. lamblia, Taenia sp., A. 

lumbricoides  E. vermiculares, Ancilostomideo, S. 

stercoralis, I. butschlii. E. histolytica, Hymenolepis 

sp. 

Tiago et 

al, 2005. 

 

Quadro 4- Índice de positividade para enteroparasitoses no Norte do Brasil. 

Período de 

estudo 
População estudada e 

tamanho da amostra 
Índices de 

positivi-dade 
Parasitos encontrados Ref. 

Não inf. 

Maioria crianças 

entre 5 e 14 anos 

n= 28 

 

85,6% 

A. lumbricoides, E. vermicularis, T. 

trichiura, ancilostomídeos, H. nana, C. 

parvum, E. nana, E. coli, E. histolytica 

e Giardia lamblia 

Andrade et 

al, 2013. 

2007 

Pacientes de um 

centro de saúde de 

todas as idades 

n= 373 

86,9% 

E. histolytica, E. coli, E. nana, G. 

lamblia, L. butschlii, A. lumbricóides, 

Ancislostomídeos, T. trichiura,E. 

vermiculares, S. stercolaris, H. nana 

Vieira & 

Benetton, 

2013. 

2011 
População ribeirinha 

de todas as idades 

n= 124 
94,5% 

A. lumbricoides, T. trichiura, 

Ancilostomídeos, Entamoeba spp., E. 

nana, Iodamoeba butschlii, G. 

duodenalis, Balantidium coli, 

Blastocystis hominis 

Silva et al, 

2014. 

2012 

Crianças de 2 a 12 

anos atendidas em 

laboratórios 

vinculados ao serviço 

público de saúde 

n=10270 

17% 
A. lumbricoides, T. trichiura, 

Ancilostomideo, S. stercoralis, E. 

vermicularis, G. lamblia, E. histolytica. 

Ferraz et al, 

2014. 

2003/04 
Pacientes de um 

hospital regional 

n=413 
64,4% 

A. lumbricoides, T. trichiura, 

Ancilostomídeo, S. stercoralis, E. 

vermiculares, E. histolytica e G. 

lamblia. 

Araújo & 

Fernández, 

2005. 
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Quadro 5- Índice de positividade para enteroparasitoses no Nordeste do Brasil. 

Período 

de estudo 

População estudada 

e tamanho da 

amostra 

Índices de 

positivi-dade 
Parasitos encontrados Ref. 

Jun/out 

2001 

Crianças (0 a 6 

anos) 

n= 410 
70,7% 

Ascaris lumbricoides, Giardia 

duodenalis, Ancilostomídeos, E. 

vermicularis, T. trichiura, E. coli, 

Iodamoeba butschlii 

Santos 

Junior et al, 

2006 

2013 

Idosos atendidos 

pelo SUS (acima de 

60anos) 

n= 102 

30,39% 

E. coli, E. nana, E. histolytica, 

Giardia lamblia Blastocystis 

hominis, Ascaris lumbricoidese T. 

trichiura 

Almeida et 

al, 2014. 

2013 

Pacientes atendidos 

em um laboratório 

de análises clínicas 

(todas as idades) 

n= 558 

30,7% 

Endolimax nana, Entamoeba coli,  

Entamoeba  histolytica/dispar e 

Giardia  lamblia, Ascaris   

lumbricoides, Trichuris   trichiura 

e Strongyloides   stercoralis 

Oliveira et 

al, 2014. 

2009 
Crianças de 2 a 8 

anos 

n=21 
52,4% 

Giardia, E. histolitica, E. coli, E. 

nana e A. lumbricoides 
Barbosa et 

al, 2009. 

2014 
Crianças de 11 e 12 

anos 

n= 50 
48% 

E. nana, E. coli, E. 

histolytica/dispar e Giardia 

lamblia 

Santos et 

al, 2014. 

2000-01 

Moradores dos 

bairros de Teresina 

de todas as idades 

n=265 

 

57% 

E. coli, E. nana, H. nana, 

Ancilostomídeo, Giardia 

duodenalis, E. histolytica/E. díspar, 

B. hominis, E. vermicularis, I. 

butschlii, A. lumbricoides, Taenia 

sp. 

Alves et al, 

2003. 

 

Esses resultados em diferentes locais do Brasil podem refletir o contraste entre regiões 

com mais investimento em moradia, saneamento, cuidados de higiene e de saúde, educação e 

poder aquisitivo comparado com outras que permanecem em condições de vida insalubres 

(LEITE et al, 2014), além de mostrar a importância dos estudos epidemiológicos na população 

em geral, a fim de que os investimentos sejam direcionados para as regiões com mais 

necessidade de recursos.  

Em 2005, o Ministério da Saúde editou o Plano Nacional de Vigilância e Controle das 

Enteroparasitoses com o objetivo de definir algumas estratégias de controle e prevenção das 

infecções parasitárias e, embora a redução das doenças negligenciadas não esteja de forma 

explícita nos oito objetivos do milênio, ela pode ser atingida através de outros objetivos como 

a eliminação da pobreza extrema e da fome, que estão diretamente associadas às doenças 

negligenciadas (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2005; HOLVECH et al, 2007). Portanto, 

estudos são necessários não só para mensurar o problema das altas taxas de morbidade, bem 
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como para gerar dados para o planejamento de ações governamentais (ANDRADE et al., 2010). 

Por outro lado, deve-se aliar a isso mudanças comportamentais, as quais são adquiridas por 

meio de informação repassada à população (D’AGOSTO et al, 2000; MYLIUS, et al, 2003). 

 É importante ressaltar que na maioria dos estudos recentes, as infecções causadas por 

protozoários são mais frequentes do que as causadas por helmintos (BAPTISTA et al, 2006; 

GONÇALVES et al., 2011; GIL et al., 2013; PACHECO et al, 2014; LEITE et al, 2014). Apesar 

do número de indivíduos parasitados ainda ser elevado, nota-se uma tendência de diminuição 

dos casos de enteroparasitoses nos últimos anos em diversas regiões do país, principalmente 

em infecções causadas por helmintos, até mesmo em populações mais susceptíveis, como a 

infantil, o que pode ser atribuído, em algumas regiões do país, a uma melhora nas condições de 

saneamento, educação e cuidados higiênicos (LUDWIG et al, 1999; ARCAS & GAGLIANI, 

2005; BASSO et al, 2008; BIASI et al, 2010; LEITE et al, 2014). Uma outra questão relevante 

é que parece haver um decréscimo na ocorrência de enteroparasitoses com o passar da idade, o 

que poderia estar associado não só às mudanças nos hábitos de higiene dos adultos, mas, 

também, ao desenvolvimento de uma imunidade progressiva e duradoura (BAPTISTA et al, 

2006). Apesar da melhoria nas condições higiênicas da população e do progresso da educação, 

dos serviços hospitalares e do esforço de pesquisadores e profissionais da saúde para diminuir 

o número de casos de indivíduos parasitados, existem muitos estudos que demonstram a elevada 

prevalência das parasitoses no Brasil e outros ainda consideram as parasitoses intestinais como 

doenças tropicais negligenciadas (MYLIUS ET AL, 2003; SATURNINO et al, 2003, OMS, 

2011; SILVA et al, 2014; COSTA et al, 2015).      

 É importante salientar que no Brasil faltam dados estatísticos que mostrem a real 

prevalência das parasitoses intestinais, obtidos por meio de inquéritos coproparasitológicos que 

abrangem todo o território nacional, sendo a maior parte das informações decorrentes de estudos 

pontuais (VISSER et al, 2011). Além disso, nenhuma parasitose intestinal é de notificação 

obrigatória, o que também dificulta a obtenção de dados epidemiológicos e, consequentemente, 

o conhecimento, a detecção e a prevenção dessas doenças e de seus agravos (TEIXEIRA et al, 

1998). Sendo assim, devido aos malefícios que as enteroparasitoses exercem sobre a saúde dos 

indivíduos parasitados, é muito importante que seja realizado um levantamento das principais 

parasitoses que circulam não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, a 

fim de gerar informações epidemiológicas sobre o assunto para a construção de estratégias de 
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prevenção e controle das infecções parasitárias, melhorando a qualidade de vida da população 

(INOUE et al, 2015). 

2.2 CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS RELACIONADAS À TRANSMISSÃO DAS 

ENTEROPARASITOSES 

As condições sociais e ambientais estão intimamente relacionadas à transmissão das 

parasitoses intestinais. Desde a antiguidade, algumas populações associavam o aparecimento 

de doenças através da observação do ambiente e, mais tarde, estudos científicos comprovaram 

que muitos fatores relacionados às condições sociais e ambientais influenciam na disseminação, 

reinfecção e manutenção das infecções na população (CHIEFFI & NETO, 2003). Sendo assim, 

a transmissão das parasitoses depende da diversidade e da complexidade do meio ambiente em 

que a população vive, da concentração demográfica, das condições de moradia e das fontes 

hídricas para consumo, das práticas de higiene e dos hábitos alimentares, da educação em saúde 

assim como da existência de animais reservatórios os quais podem transmitir esses parasitos 

(LANGDON, 2004).          

 As parasitoses intestinais dependem de interações entre os hospedeiros, os parasitos e o 

ambiente. De acordo com Schantz (1983), é provável que tenha ocorrido uma mudança na 

frequência de infecção por enteroparasitos à medida que ocorreram avanços na tecnologia e nas 

mudanças culturais da humanidade. Os primórdios dos seres humanos, por exemplo, possuíam 

hábitos nômades, sobrevivendo como caçadores sem território fixo, o que dificultava a infecção 

por parasitos intestinais e, com o passar do tempo, com a mudança de hábitos, o homem passou 

a ocupar território definido, cultivando o solo e criando animais, favorecendo o contato com 

helmintos e protozoários causadores das enteroparasitoses (SCHANTZ, 1983).  

 Zucchi & Mwamakamba (2011) citam que as doenças parasitárias podem ser 

classificadas em cinco categorias de acordo com o Código Internacional de Doenças: (1) as que 

são transmitidas por contato com a água; (2) as relacionadas com a higiene; (3) as transmitidas 

de forma fecal-oral; (4) as relacionadas com o contato com solo e (5) as transmitidas por insetos 

vetores que não incluem as enteroparasitoses (BÓIA et al., 1999; TAVARES, 2000). A maioria 

das parasitoses ocorre por via fecal-oral e por penetração na pele, principalmente em pessoas 

de nível sócio econômico mais baixo e que habitam locais com pouco ou nenhum saneamento 

básico.          
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Os parasitos intestinais são observados em todas as faixas etárias, principalmente em 

crianças em idade escolar, devido aos seus hábitos de higiene pouco consolidados e aos próprios 

costumes infantis de brincar na terra e levar objetos à boca (REY, 2008; MCHARETTI et al, 

2014). Outro fator importante é o íntimo convívio com animais de estimação, particularmente 

cães e gatos, os quais, apesar de representarem um grande papel na sociedade, sendo 

importantes para o desenvolvimento emocional de crianças e o bem-estar de seus donos, podem 

atuar como transmissores de alguns parasitos e micro-organismos (DOHOO et al., 1998; 

RAINA et al., 1999). Os parasitos gastrintestinais destes animais exercem um papel importante 

na saúde da população como agentes causadores de zoonoses (MUNDIM et al., 2001). Muitas 

espécies de parasitos afetam os animais e, muitas delas, ocasionalmente podem infectar 

humanos como Toxocara canis e algumas espécies do grupo dos ancilostomídeos, agentes 

causador da Larva migrans, além de Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis e Dipylidium 

caninum, que ocasionam distúrbios intestinais (ALVES et al, 2005). Assim, o conhecimento da 

frequência desses enteroparasitos é importante, tanto pelo caráter zoonótico assim como pelos 

danos diretos que estes causam em seus hospedeiros (ROBERTSON et al, 2000).

 Atualmente, nos países em desenvolvimento, aproximadamente um terço da população 

vive em condições ambientais propícias à disseminação de infecções parasitárias, sendo os 

maiores índices em locais com o nível socioeconômico mais baixo (WALCHER et al, 2013). 

Não só no Brasil mas em diversos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, os 

problemas envolvendo as parasitoses intestinais estão associados principalmente ao grande 

número de aglomerações urbanas, às deficientes condições socioeconômicas, à falta de 

saneamento básico, educação sanitária e cultural (VIEIRA & BENETTON, 2013). Com isso, a 

alta prevalência dessas parasitoses reflete a deficiência nos sistemas de abastecimento de água 

e coleta de esgoto sanitário, na cultura higiênica da população e a existência de fatores 

ecológicos favoráveis (COURA et al., 1994).      

 A ocorrência de doenças, portanto, está vinculada às variáveis demográficas, incluindo 

as migrações, à dinâmica urbana e às ocupações de novas áreas. Assim, entre os fatores 

determinantes de doenças infecciosas e parasitárias encontra-se a distribuição dos hospedeiros 

susceptíveis que facilitam a transmissão entre espécies animais (PROFFITT et al., 2011). Luna 

(2002) em uma revisão sobre doenças infecciosas emergentes e reemergentes no Brasil cita que 

o crescimento populacional gera transtornos que atingem o ser humano, como saneamento 

inadequado, problemas no abastecimento de água, sistema de esgoto e destino dos resíduos 
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sólidos; proliferação de fauna sinantrópica; deficiência de infra-estrutura urbana e agressão ao 

meio ambiente, os quais geram condições para a disseminação e proliferação de agentes 

etiológicos, vetores e reservatórios que favorecem o surgimento de doenças nas populações, as 

quais em tempos atrás eram típicas do meio rural. Também podemos mencionar a globalização 

como uma maneira de introduzir e reintroduzir parasitos no ambiente, pois as mudanças no 

comportamento humano geraram alterações ambientais e um maior contato entre populações 

de regiões distintas (ROBERTSON et al, 2014). Com isso, estudar o ambiente é extremamente 

importante para a compreensão da ocorrência de doenças, o que inclui analisar as questões 

ambientais como a poluição do solo, do ar e da água e o ambiente doméstico e de trabalho 

(PIGNATTI, 2004). Sendo assim, os estudos devem incluir os fatores demográficos, 

ambientais, características sociais, culturais, históricas, políticas e econômicas do país (LUNA, 

2002).            

 No Brasil, tanto o clima quanto as características do solo (umidade, porosidade e até 

mesmo a consistência) são considerados fatores que favorecem a manutenção e a disseminação 

de formas parasitárias, principalmente os geo-helmintos, que necessitam da temperatura mais 

elevada e de condições específicas do solo para realizarem parte do seu ciclo evolutivo 

(FONSECA et al., 2010). Além desses fatores, muitas regiões do Brasil cresceram sem 

planejamento adequado, o que prejudicou o desenvolvimento de saneamento, rede de atenção 

básica à saúde e educação (LEITE et al, 2014). Assim, este conjunto de fatores supracitados 

associados a pouca assistência médica, condições sanitárias precárias, presença de reservatórios 

e um clima tropical que favorece o ciclo dos parasitos em geral, e que ainda representam a 

realidade em muitos locais do Brasil, contribuem para a manutenção das enteroparasitoses 

como um problema para a saúde coletiva (FALEIROS et al, 2004).   

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2013 mostram que a 

distribuição percentual de domicílios brasileiros sem acesso a saneamento adequado e 

iluminação elétrica é de 29,7%, e a proporção de domicílios particulares permanentes urbanos 

sem acesso a esgotamento sanitário adequado no Brasil é de 93,5%, o que torna estes dados 

alarmantes. Com relação às condições ambientais relacionadas à transmissão de 

enteroparasitoses, um estudo realizado no Irã ilustra a influência do contato com o solo na 

ocorrência de helmintíases intestinais. Os autores investigaram a ocorrência de helmintíases na 

população de quatro vilarejos, nos quais variava a atividade econômica dos habitantes, de 

acordo com o contato diferenciado com o solo e com os animais. Em uma das localidades, a 
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atividade principal era cultivo de produtos agrícolas como frutas e verduras, o qual necessitava 

de um contato frequente com o solo; neste caso, verificou-se uma prevalência elevada de 

infecção por geohelmintos, especialmente Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura. No outro 

vilarejo, onde a atividade resumia-se no cultivo de arroz em área inundada, predominava a 

infecção por ancilostomídeos. Por fim, nas duas outras localidades, onde a criação de gado era 

predominante, os helmintos mais comuns eram Trichostrongylus sp. e Taenia saginata 

(GHADIRIAN et al, 1979). Desta forma, pode-se perceber que a frequência de infecções por 

geohelmintos é influenciada pelo ambiente e pelas modificações geradas na atividade humana, 

facilitando ou dificultando sua ocorrência (CHINERY, 1995).    

 Já em relação ao saneamento básico, está bem estabelecido que as parasitoses intestinais 

são mais frequentes em regiões menos desenvolvidas (SIGULEN et al, 1985) e aumentam 

significativamente à medida que piora o nível socioeconômico (MONTEIRO et al, 1988; 

CHERTER et al, 1995). Além disso, a água é extremamente importante tanto para o consumo 

quanto para a higiene pessoal, sendo muito importante que ela seja adequada e livre de 

organismos que possam desencadear doenças. As doenças diarreicas ligadas à falta de sistemas 

de esgoto sanitário adequado juntamente à falta de água potável atingem principalmente as 

crianças, resultando em altos índices de morbimortalidade (CERQUEIRA et al, 2013). A 

contaminação da água, solo e alimentos por ovos, oocistos e cistos de parasitos torna fácil sua 

disseminação, devido ao fato de que muitas vezes a ausência de conhecimento, bem como a 

inexistência de uma infraestrutura de destino adequado dos dejetos e acesso à água de boa 

qualidade é frequente (CERQUEIRA et al, 2013).     

 Ainda em relação à água, alguns estudos mostram que existe uma relação direta entre o 

sistema de abastecimento de água e esgoto com a diminuição na porcentagem de exames 

positivos dentro de uma população; e o descarte e o tratamento adequado do esgoto reduzem os 

riscos de transmissão fecal-oral (TONANI, 2010). De acordo com a lei nacional n°11.445/2007 

o saneamento básico é compreendido por um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais que incluem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

o que, infelizmente, ocorre de maneira ineficaz no Brasil (HOLANDA & VASCONCELLOS, 

2015).            

 Entretanto, a redução dos riscos ambientais à saúde é um princípio constitucional, pois 

todos os cidadãos têm direito ao acesso igualitário às ações que visem proteção e promoção à 
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saúde, onde o saneamento é fator condicionante e determinante (BRASIL, 1988; BRASIL, 

1990). De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE/PSNB, 2010) do 

IBGE, todas as regiões tiveram aumento no percentual de municípios atendidos por rede 

coletora de esgoto, porém este avanço ainda é muito pequeno. Na Região Norte, por exemplo, 

apesar do aumento de 6% no número de municípios atendidos pelo serviço, 87% deles ainda 

sofrem com a ausência do mesmo (IBGE, 2011). Com relação ao percentual de municípios que 

coletam e tratam esgoto, somente 55% tem rede de esgoto e 29% tratam o esgoto. 

 As doenças transmitidas por alimentos também são importantes na epidemiologia das 

doenças parasitárias e são resultantes predominantemente do ciclo de transmissão fecal/oral, 

com isso, as parasitoses intestinais são amplamente difundidas, sendo as hortaliças citadas 

como um dos veículos das parasitoses intestinais (SLIFKO et al., 2000). Um estudo recente 

publicado pela FAO/WHO (2014) classificou através de um ranking global os parasitos 

transmitidos por alimentos estando a Taenia solium em primeiro lugar, transmitida através da 

ingestão de carne suína ou de verduras contaminadas. A principal forma de contaminação das 

hortaliças é através da água contendo material fecal de origem humana, utilizada na irrigação 

das hortas. Vários autores mencionam a possibilidade de transmissão de parasitoses por meio 

da ingestão de frutas e verduras consumidas cruas, provenientes de áreas cultivadas 

contaminadas por dejetos fecais (SILVA et al., 1995; GUILHERME et al, 2009; LIMA & DE 

OLIVEIRA, 2009; SANTOS et al, 2009). Assim, na transmissão de enteroparasitos, destacam-

se os alimentos mal lavados, os insetos em geral, que podem ser carreadores de ovos, oocistos 

e cistos, a qualidade do solo em que foram plantados, a veiculação hídrica, além da manipulação 

de alimentos em condições precárias de higiene, principalmente, as mãos e unhas em 

manipuladores de alimentos (COELHO et al, 2001; SLIFKO; 2000; SILVA et al, 2005). Sendo 

assim, o ser humano é um dos principais responsáveis pelo processo de contaminação dos 

alimentos por parasitos, sendo extremamente importante a higiene dos alimentos e dos 

manipuladores (LIMA & DE OLIVEIRA, 2009).       

 Por fim, a educação é fundamental para que a população tenha o conhecimento acerca 

das possibilidades de prevenção das doenças em geral, quais as formas de infecção e os 

principais sintomas das parasitoses a fim de que possam buscar ajuda, além de entenderem o 

ambiente em que vivem e como podem reivindicar seus direitos nos órgãos competentes 

(BARBOSA et al, 2009). Inclusive, estudos indicam que um maior nível educacional da mãe 

interfere significativamente no desenvolvimento da criança e no maior cuidado com a qualidade 
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ambiental de suas residências, diminuindo assim os casos de parasitose infantil 

(VASCONCELOS et al, 2011).        

 Portanto, o controle das infecções parasitárias intestinais está intimamente ligado à 

saúde da população e ao ambiente, os quais são dependentes da qualidade de vida 

proporcionada por boas condições socioeconômicas e de infraestrutura, educação, diagnóstico 

preciso e correto, além de medidas profiláticas e ações governamentais acerca da epidemiologia 

dessas infecções (HELLER, 1997; CHIEFFI & NETO, 2003). 

2.3 INFECÇÕES PARASITÁRIAS INTESTINAIS 

As helmintíases e as protozooses são infecções de manifestação espectral, variando desde 

casos assintomáticos ou leves até quadros mais graves (FELDMAN et al., 2002). Quando há 

manifestações clínicas, os sinais e sintomas são inespecíficos podendo ser facilmente 

confundidos com diversas infecções, até mesmo virais e bacterianas, sendo os principais: 

anorexia, irritabilidade, distúrbios do sono, fadiga, cefaleia, náuseas, vômitos, dor abdominal, 

febre e diarreia (MILLER, et al., 2003; YERELI, et al., 2004; NEVES, 2005; SANTOS & 

ISAAC, 2015). Geralmente os quadros mais graves ocorrem em indivíduos com maior carga 

parasitária, pessoas imunocomprometidas e desnutridas os quais têm como principais sintomas 

o aparecimento ou agravamento da desnutrição, lesões de mucosa, alteração do metabolismo, 

competição alimentar, favorecimento de proliferação bacteriana e hemorragias (MELO et al, 

2004; ANDRADE et al, 2010). Entretanto, a capacidade de agressão dos parasitos depende de 

vários fatores relacionados a ele mesmo e ao hospedeiro, tais como: o grau de virulência, o 

hábitat no hospedeiro, a carga parasitária, a intensidade de sua reprodução e, em relação aos 

hospedeiros, a sua imunidade, idade, ocorrência de outras patologias e hábito alimentar 

(EVANGELISTA, 1992). Além disso, as infecções são mais comuns nas crianças, podendo 

gerar casos de subnutrição, acompanhada de diarreia crônica, refletindo no rendimento escolar 

e no desenvolvimento cognitivo infantil (TOSCANI, 2007; MACEDO, 2005; TIBIRIÇÁ et al, 

2009; OLIVEIRA & CHIUNCHETTA, 2010). 

As infecções por helmintos podem causar ação espoliadora, traumática, tóxica ou 

mecânica e levar a desnutrição e anemia, devido a um grande consumo de proteínas, vitaminas, 

lipídios e carboidratos das reservas do hospedeiro (ANDRADE et al, 2010). A reação alérgica 

aos antígenos parasitários pode causar edema ou urticária. Em alguns casos, como na 

ascaridíase, pode ocorrer obstrução intestinal devido ao enovelamento de parasitos na luz do 

intestino (NEVES, 2005) e, em outros, como nas infecções por ancilostomídeos, pode ocorrer 
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dermatite no local da penetração das larvas, já que a infecção acontece principalmente pela 

penetração das mesmas na pele (COLLEY et al, 2014).    

A diarreia é uma das causas de disfunção nutricional e metabólica em crianças, 

constituindo um problema de grande importância dentro da saúde pública, especialmente 

porque ocorre com frequência e dificulta o desenvolvimento físico e mental destas, refletindo 

até mesmo no rendimento escolar (PEDRAZZANI et al, 1989; GUPTA, 1990; MACEDO, 

2005). Vários estudos têm demonstrado redução de crescimento, má-absorção de nutrientes e 

danos à mucosa intestinal de crianças parasitadas, causando também elevado número de mortes 

no mundo todo (SAWAYA et al.,1990; BRUSCHINI, 2007; LIMA et al, 2010; MARTINS et 

al, 2013). O que agrava este quadro é o fato de que, quase sempre, as parasitoses são 

negligenciadas e esquecidas devido a sua baixa agressividade, já que as manifestações clínicas 

são inespecíficas ou confundidas com as de outras infecções, ficando os indivíduos parasitados 

por longos anos de forma silenciosa e inaparente, causando danos que podem ser irreversíveis 

(SATURNINO et al, 2003). 

Nos países em desenvolvimento, a diarreia é a principal causa da mortalidade infantil e, 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (UNICEF/WHO, 2009), cerca de um bilhão 

de episódios de diarreia ocorre anualmente entre crianças menores de cinco anos, resultando 

em mais de três milhões de mortes (TOPOROVSKI et al., 1999; OSHIORO et al., 2000; 

SCHNACK et al, 2003; UNICEF, 2008). No processo diarreico observa-se adesão dos parasitos 

ao epitélio intestinal e, às vezes, sua invasão e proliferação com produção de toxinas que 

causam danos às células epiteliais, alteração do transporte da água, eletrólitos e nutrientes, 

estímulo às respostas inflamatórias locais e sistêmicas, dentre outras (SANTOS & SOARES, 

2008). Além disso, pode ser observada atrofia das vilosidades intestinais e, como consequência, 

má absorção de nutrientes, acompanhado de redução de apetite (LORCAIN & HOLLAND, 

2000). Como a infecção intestinal pode gerar um quadro de carência nutricional, pode ocorrer 

uma deficiência imunitária, importante para a defesa do organismo contra os parasitos, além de 

desnutrição que, por sua vez, traz outros prejuízos à saúde, podendo inclusive facilitar a 

ocorrência de outras infecções (BRITO et al., 2003; MSS et al., 2003). Alguns estudos têm 

relacionado quadros de desnutrição em crianças com um impacto no desenvolvimento cognitivo 

das mesmas (NIEHAUS et al, 2002).  

Outra consequência importante das enteroparasitoses é a anemia secundária, uma 

condição do organismo associada à ação espoliativa que alguns parasitos exercem sobre seus 
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hospedeiros, podendo causar uma deficiência de ferro gerando uma diminuição na capacidade 

do trabalho físico e mental, comprometimento da resposta imunológica e, consequentemente, 

maior número de infecções, alterações psicológicas e comportamentais, tais como irritabilidade, 

fadiga, atenção diminuída, anorexia dentre outras (CHAGAS, 2004; GONÇALVES, 2009). 

A resposta imune tem papel fundamental na defesa contra agentes infecciosos e é 

essencial para impedir a ocorrência de infecções disseminadas, que podem levar o indivíduo à 

morte. Por outro lado, as deficiências imunológicas, da imunidade inata (disfunções de células 

fagocíticas e deficiência de complemento) ou da imunidade adaptativa (deficiência de produção 

de anticorpos ou deficiência da função de células T), estão associadas ao aumento de 

susceptibilidade a infecções (JANEWAY, 2001).   

Embora a resposta imune seja fundamental para a defesa do organismo, existem 

evidências de que em muitas doenças infecciosas os principais aspectos patológicos não estão 

relacionados com uma ação direta do parasito, mas sim com uma resposta imune anormal 

(MACHADO et al, 2004). Na maioria dessas situações existe uma reação de hipersensibilidade 

com resposta imune exagerada e não modulada que tem como consequência dano tecidual. Em 

outros casos, agentes infecciosos podem mimetizar antígenos próprios, induzir proliferação de 

células auto-reativas ou aumentar a expressão de moléculas de MHC e moléculas 

coestimulatórias nas células infectadas, ou podem desencadear doenças auto-imunes (COOKE 

et al, 2004).  

 Alguns estudos demonstram que muitos parasitos estimulam respostas imunes 

caracterizadas pela presença abundante de Th1, Th2, Th17 ou Treg (ANNUNZIATO & 

ROMAGNANI, 2009) e o grau e tipo de resposta imune é específica para determinado parasito. 

Por exemplo, protozoários intracelulares estimulam respostas Th1, enquanto helmintos 

estimulam respostas Th2 (MAIZELS & YAZDANBAKHSH, 2003). Esses achados sugerem 

que alguns parasitos podem produzir infecções crônicas através da expansão de células T 

reguladoras (SUPALI et al., 2010). Em um estudo com ratos, os resultados mostraram que o 

intestino pode representar uma boa barreira imunológica (FLORINE, MILLIGEN & 

CORNELISSEN, 1998), sendo o trato gastrintestinal um dos maiores órgãos do sistema imune, 

atuando como primeira linha de defesa contra patógenos que chegam ao organismo por via oral. 

Os linfócitos intestinais respondem contra agentes parasitários reconhecendo-os e gerando uma 

cascata de resposta imunológica que regula a migração de mediadores imunológicos para o 

intestino, a fim de limitar a atividade do parasito e sua sobrevivência, além de atuar como uma 
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barreira não específica (SCOTT & KOSKI, 2000). Os eosinófilos, por sua vez, têm papel 

importante em várias doenças e estão associados aos casos de helmintíases, asma e alergia 

atópica, como tem sido demonstrado em alguns estudos em modelos animais e humanos (SHIN, 

2000; USTUN et al, 2004). O eosinófilo funciona como uma célula citotóxica e têm a função 

de proteger o hospedeiro contra os helmintos, sendo responsável por boa parte da resposta 

inflamatória observada nas infecções helmínticas (USTUN et al, 2004). Também foi observado 

que ocorre a produção de uma Imunoglobulina G (IgG) específica, necessária para matar o 

parasito, somente algumas semanas depois da infecção, indicando que provavelmente são 

necessários alguns dias para que o sistema imune consiga reconhecer a infecção pelo parasito 

(FLORINE, MILLIGEN & CORNELISSEN 1998).    

 Assim, em muitos casos, as infecções parasitárias estão intimamente ligadas às 

patologias graves que impossibilitam o desenvolvimento intelectual e físico de indivíduos 

parasitados, gerando inúmeras perdas tanto econômicas, em função do afastamento de 

trabalhadores, quanto causando dezenas de mortes (VINHA, 1975; LUDWIG et al, 1999). Em 

contrapartida, deve ser salientado que os organismos causadores destas enfermidades podem 

ser benéficos para a saúde, pois existe uma associação entre a imunidade e a presença desses 

enteroparasitos, principalmente na idade infantil, momento crucial para o desenvolvimento de 

anticorpos e da defesa do organismo (ELLIOT et al, 2007; MCKAY, 2009; ERB, 2009). Sendo 

assim, não podemos deixar de procurar entender, cada vez mais, o papel da associação entre 

parasitos e hospedeiros. 

2.4 INFECÇÕES PARASITÁRIAS E DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS 

CRÔNICAS 

As descobertas no campo da imunologia, como as citadas anteriormente, fazem ressurgir 

a  "hipótese da higiene" inicialmente proposta por Strachan em 1989 (STRACHAN, 1989). De 

acordo com esta hipótese, o excesso de higiene e, com isso, a diminuição da exposição à 

infecções por parasitos, pode estar relacionada ao aparecimento de doenças atópicas e doenças 

inflamatórias auto-imunes. Por exemplo, a incidência de esclerose múltipla é maior em países 

desenvolvidos do que nos países menos desenvolvidos (KURTZKE, 2000) e, um estudo 

ecológico de base populacional no Canadá mostrou que as Doenças Inflamatórias Intestinais, 

incluindo a colite ulcerativa e doença de Crohn, podem estar relacionadas com um alto nível 

socioeconômico e uma baixa taxa de infecção entérica por micro-organismos como bactérias e 

protozoários (GREEN et al, 2006). Entretanto, existem outros fatores que podem estar 
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diretamente relacionados às DII como fatores ambientais (tabagismo, hábitos alimentares, uso 

de pesticidas na agricultura) (KODA ET AL., 1996; RODRIGUES ET AL., 1998b; BARBIERI, 

2000; PAULSEN & ROSTION, 2007), susceptibilidade genética (maior incidência em irmãos 

e gêmeos homozigóticos) (KODA et al., 1983; KUMAR et al., 1994; KODA et al., 1996), 

fatores luminais (alterações qualitativas e quantitativas na microbiota intestinal) (BELTRÁN et 

al., 2005; PINHO, 2008) e resposta imune (perda de tolerância às bactérias e aos demais 

antígenos da própria microbiota) (KODA et al., 1983; MAGALHÃES, 1993; KODA et al., 

1996; RODRIGUES et al., 1998a,b; PINHO, 2008; SEPÚLVIDA et al., 2008).   

 Por outro lado, alguns estudos têm demonstrado que as infecções por helmintos 

diminuem o risco de auto-imunidade ou alergia e, pelo menos alguns helmintos, parecem ter 

efeitos anti-alérgicos ou anti-inflamatórios no ser humano (MALAQUIAS et al, 1997; 

DOETZE et al, 2000; VAN DEN BIGGELAAR et al, 2000; ARAÚJO et al, 2000; COOPER 

et al, 2003; MEDEIROS et al, 2003; VAN DEN BIGGELAAR, 2004; PONTE et al, 2007). 

Além do mais, estudos experimentais têm mostrado efeitos protetores de infecções helmínticas 

em modelos animais (ELLIOT et al, 2007; MCKAY, 2009; ERB, 2009), principalmente devido 

ao aumento do número de eosinófilos e dos níveis séricos de imunoglobulina E(IgE), induzidos 

pela infecção parasitária, fazendo com que linfócitos do tipo T-helper produzam interleucinas 

que aumentam os níveis de IgE, a qual se liga ao parasito, ativando e recrutando os eosinófilos 

que, por sua vez, ligam-se neste imunocomplexo e destroem o parasito através da secreção dos 

grânulos enzimáticos (MELO-REIS, 2007).       

 Sabe-se que para o estabelecimento de uma infecção, vários mecanismos devem estar 

envolvidos, incluindo o modo de interação do micro-organismo com o sistema imune do 

hospedeiro e a resposta do mesmo contra o agente invasor (COELHO-CASTELO et al., 2009). 

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas, onde ainda não se sabe 

corretamente sua etiologia e são capazes de desenvolver uma reação inflamatória na mucosa 

digestiva de natureza imunológica. Existem três doenças que compõe as DII: a retocolite 

ulcerativa inespecífica (RCUI), a doença de Crohn (DC) e a colite indeterminada. Na retocolite 

ulcerativa, apenas o cólon é acometido; na DC qualquer parte do trato digestivo pode ser 

acometida, já a colite indeterminada é a situação de acometimento do cólon por um processo 

inflamatório de difícil caracterização (BARBIERI, 2000). As doenças crônicas, como as 

inflamatórias intestinais, são consideradas um dos grandes problemas da população moderna, 

pois tendem a ser progressivas, gerando uma perda de qualidade de vida de seus portadores, 
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que acarretam alterações sociais, psicológicas e profissionais (RODRIGUES et al, 1996; 

BARBIERI, 2000). Um outro fator, que agrava a situação dos pacientes portadores de DII no 

Brasil, é a escassez de estudos, o que contribui para o atraso no diagnóstico e aumento da 

morbidade (OLIVEIRA et al, 2010).        

 Até os dias atuais as causas das DII ainda são desconhecidas e alguns fatores em especial 

são bastante discutidos a fim de entender como a reação inflamatória se estabelece. Cinco 

fatores continuam sendo investigados: 1) fator infeccioso – seu isolamento como agente 

responsável pelo desencadeamento da inflamação da mucosa; 2) fator psicogênico; 3) fator 

ambiental como alimentação ou fumo, por exemplo; 4) fator genético e 5) fator imunológico – 

elementos imunológicos humorais e celulares participam da reação inflamatória na mucosa, tais 

como, aumento de imunócitos formadores de IgG1 e IgG3, mastócitos, macrofágos e outros, 

mas ainda não ficou estabelecida a importância de cada um (PULLMAN et al, 1992; VAN 

HEEL et al, 2001).          

 As DII ocorrem em todo o mundo e representam sério problema de saúde, possuem 

períodos de recidivas e exibem formas clínicas de alta gravidade (SOUZA et al, 2002). A 

doença de Crohn, uma DII que é bastante frequente no hemisfério norte, apresenta incidência 

de 7 para 100.000 pessoas/ano nos EUA (SHANAHAN, 2002; VAN HEEL et al, 2002). No 

Brasil, não há dados oficiais, mas parece estar sendo mais diagnosticada em serviços de 

gastropediatria (BARBIERI, 2000). No entanto, importantes trabalhos retrospectivos 

demonstraram que está havendo uma tendência mundial para o aumento da incidência da DC e 

de DII em países cujas condições socioeconômicas vêm sendo melhoradas, como, por exemplo, 

em países da América Latina (EKBOM et al, 1991; IRVINE et al, 2001; APPLEYARD et al, 

2004). As DII foram consideradas raras em alguns países da América do Sul, porém estudos 

recentes estão mostrando um aumento do número de casos no sudeste do Brasil (GABURRI et 

al, 1998; SOUZA, 2002; OLIVEIRA et al, 2010). Os principais sinais e sintomas das DIIs são 

dor abdominal, diarreia com ou sem sangue, tenesmo e urgência para evacuar, anorexia, perda 

de peso, náuseas, vômitos e icterícia. Por ser uma doença com sinais e sintomas inespecíficos 

pode ser confundida com diversas outras infecções; inclusive alguns autores indicam o EPF 

como exame complementar para confirmação de diagnóstico, a fim de excluir as parasitoses 

intestinais (BARBIERI, 2000).        

 A colite ulcerativa é uma doença que surge de uma complexa interação entre fatores 

genéticos, imunológicos e ambientais as quais incluem infecções por parasitos 
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(SONNENBERG, 2008). Um estudo feito na Índia mostrou a associação de enteropatógenos 

com a severidade da colite ulcerativa (IYER et al., 2013), indicando que é possível que a 

presença de parasitos esteja significativamente correlacionada com a gravidade das doenças, 

indicando, ainda, que esses agentes poderiam ser um gatilho para iniciar ou reativar a 

enfermidade. Além disso, foi relatado que existe um papel importante dos parasitos intestinais 

nas doenças crônicas gastrointestinais como a colite ulcerativa, a síndrome do intestino irritável 

e a Doença de Crohn devido à indução excessiva da expressão de Th1, no caso de protozoários, 

e Th2, em helmintos, podendo levar ao aparecimento dessas doenças intestinais (IYER et al., 

2013).           

 Existem alguns estudos mostrando que as DII são o resultado de um desequilíbrio entre 

a microbiota natural do organismo e o sistema imunológico da mucosa intestinal, ou seja, nas 

DII diversas moléculas apresentam-se modificadas gerando diversas alterações na imunidade 

inata, resposta inflamatória e função de barreira mucosa (CAMPIERI, 2001; BRANDT, 2006; 

PINHO, 2008). Estes estudos também indicam que o equilíbrio mantido através das imunidades 

inatas ou adquiridas promovidas por micro-organismos impede a ocorrência de uma resposta 

inflamatória mediada pela liberação de citocinas, cuja produção é estimulada a partir da 

presença de micro-organismos ou outros antígenos (CAMPIERI, 2001; BRANDT, 2006; 

LAKATOS et al, 2006; PINHO, 2008). Além disso, algumas evidências atuais sugerem que a 

atividade inflamatória crônica intestinal parece ser desencadeada a partir de bactérias 

pertencentes à microbiota comensal normal, as quais assumem, em condições ainda 

desconhecidas, um papel patológico capaz de ativar o aparato imunológico local (ROBBINS et 

al, 1986; KODA et al., 1996; BELTRÁN et al., 2005; PAULSEN & ROSTION, 2007; PINHO, 

2008).           

 Outros estudos também têm demonstrado que a exposição a infecções por diversos 

micro-organismos pode proteger os indivíduos contra doenças auto-imunes, principalmente 

devido aos mecanismos regulatórios induzidos por agentes infecciosos que inibem a resposta 

imune Th1 exacerbada (QIN et al, 1993; CARVALHO et al, 1994; BERG et al, 1995). Assim 

como ocorre nas doenças alérgicas, a prevalência das doenças auto-imunes aumentou nos países 

desenvolvidos (POSER et al, 1989; ROSATI et al, 1998; ELLIOT et al, 2000; FARROKHYAR 

et al, 2001), reflexo da influência de fatores ambientais, como por exemplo, o contato com 

micro-organismos. Nos estudos de Mckinney et al. (2000) e Leibowitz et al. (1966) surgiram 

evidências de que indivíduos que vivem em ambientes com maior risco de infecções têm menos 
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chance de desenvolver doenças auto-imunes. Além disso, um ensaio clínico realizado por 

Summers et al. (2003) demonstrou que a exposição a helmintos inibiu as manifestações clínicas 

da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, ambas doenças auto-imunes. 

2.5 DIAGNÓSTICO DE PARASITOSES INTESTINAIS 

É importante um diagnóstico preciso, através do uso de técnicas sensíveis e específicas, pois 

o diagnóstico laboratorial constitui um processo importante e essencial no mecanismo de 

controle e combate às infecções parasitárias intestinais (DOLDMAN, 2009). Para que o 

diagnóstico clínico das parasitoses seja fidedigno, deve-se buscar através do exame laboratorial 

o auxílio para a diferenciação do agente etiológico, sendo de extrema importância a 

demonstração da morfologia do parasito a fim de se estabelecer um diagnóstico diferencial e 

definitivo (SOUZA & AMOR, 2010).        

 O EPF é primordial para o diagnóstico das infecções parasitárias, pois através dele 

podem ser observadas estruturas como cistos, oocistos, trofozoítos, ovos e larvas de helmintos 

(PARIJA & SRINIVASA, 1999; TIBIRIÇA et al., 2009; BICA et al., 2011) e quando 

comparado a técnicas mais modernas, o EPF propicia resultados conclusivos a baixos custos 

(BICA et al., 2011). O EPF visa o estudo macroscópico e microscópico das fezes, cujos 

resultados permitem confirmar a presença de estruturas parasitárias. Em análises 

coproparasitológicas a identificação de parasitos em diferentes estádios de desenvolvimento 

pode ser realizada com a utilização de alguns métodos, entre eles o exame direto e diversas 

técnicas de concentração, como por exemplo, os métodos de Willis (1921), Faust et al. (1938), 

Ritchie modificado (1948), Hoffman, Pons e Janer (1934), e método de Baermann (1917) 

modificado por Moraes (1948).        

 Em um estudo comparativo de técnicas utilizadas em laboratórios, realizado em Cabo 

Verde, verificou-se uma maior sensibilidade do exame direto e concentração de Ritchie 

modificado (80%), em relação ao método de concentração de Willis, que mostrou baixa 

sensibilidade (20%), sendo menos específico para a pesquisa de protozoários em humanos 

(MARTINS et al., 2012).  Em outro estudo realizado na Bahia, os autores avaliaram quais eram 

as técnicas de EPF mais utilizadas em laboratórios de análises clínicas e encontraram como 

mais utilizadas a sedimentação espontânea e sedimentação por centrifugação (SOUZA & 

AMOR, 2010). Ainda neste mesmo estudo, com relação à quantidade de lâminas examinadas 

para cada amostra fecal, a maioria dos laboratórios realizava a leitura de apenas duas lâminas, 

porém, segundo a Organização Mundial de Saúde é preconizado a leitura de três laminas para 



40 

 

cada amostra parasitológica, a fim de diminuir os falsos negativos que podem ocorrer devido à 

baixa eliminação de estruturas parasitárias nas fezes, bem como sua eliminação intermitente 

(OMS, 1999).           

 É importante ressaltar que há uma preocupação em evitar o diagnóstico laboratorial 

incorreto, o qual pode ocorrer devido a vários tipos de erros: os de procedimento pelo uso 

incorreto do microscópio, da preparação inapropriada das lâminas, do erro de técnicas, erros na 

leitura dos resultados e também da colheita malfeita e uma má preservação da amostra (DE 

CARLI & OLIVEIRA, 2001).        

 Geralmente, a solicitação de exames parasitológicos de fezes é feita por um médico, o 

qual deve especificar a forma da coleta, o tipo de exame, amostra e o método a ser utilizado de 

acordo com a necessidade da busca, já que cada parasito tem sua variabilidade morfológica, 

sendo, portanto, necessário a solicitação do método específico para a detecção de cada micro-

organismo (SOUZA et al, 2009). Mesquita et al. (1999) demonstraram que para que se obtenha 

um aumento da eficiência do diagnóstico parasitológico de amostras fecais, é ideal que pelo 

menos duas técnicas com diferentes fundamentos sejam utilizadas. Assim, vários estudos 

mostram que a utilização simultânea de técnicas aumenta a acurácia do diagnóstico e a 

diminuição dos resultados falso-negativos (SANTOS et al, 1984; CERQUEIRA & BARRETO, 

1993; MESQUITA et al, 1999; FIORITI et al., 2001; SOUZA & AMOR, 2010).   

 Além disso, a coleta múltipla de amostras, em dias alternados, aumenta a eficácia do 

diagnóstico (CARTWRIGHT, 1999; MELLO et al, 2000). Segundo Mello, Rocha & Moreira 

(2000) a possibilidade da coleta de múltiplas amostras aumenta a sensibilidade de detecção do 

parasito, principalmente nas infecções que apresentam períodos negativos de eliminação de 

ovos e cistos, como na giardíase, amebíase e teníase por exemplo. Cartwright (1999) verificou 

que o uso de apenas uma amostra gera uma sensibilidadede 75,9%, sendo aumentada para 92% 

com a coleta em dois dias diferentes. Uma terceira coleta gera informações adicionais em 8% 

das amostras. Santos et al. (1984) relataram que a realização de EPF por dois métodos (Faust 

& cols. e Hoffman, Pons & Janer) visa aumentar a probabilidade de diagnóstico.  

 Com relação às técnicas de concentração, uma das mais utilizadas é o método de 

sedimentação espontânea descrito por Lutz (1919) e aperfeiçoado por Hoffman, Pons e Janer 

(1934), para pesquisa de estruturas parasitárias pesadas. Este método é indicado principalmente 

para pesquisa de ovos e larvas, sendo considerado de fácil execução e baixo custo (Sant’Anna 

et al, 2013). Os principais objetivos das técnicas de sedimentação são o aumento da 
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concentração de ovos, larvas ou cistos e o isolamento de óleos e gorduras. Nessa técnica, os 

organismos são sedimentados pela gravitação ou por centrifugação (DE CARLI, 2007). Outra 

técnica utilizada é a de concentração com formol-éter de Ritchie (1948) que constitui uma das 

técnicas mais utilizadas na pesquisa de cistos de protozoários e ovos de helmintos, baseada na 

sedimentação por centrifugação e lavagem do material com éter, que retêm os detritos vegetais 

contidos na amostra, durante a centrifugação das fezes (REY, 2001; AUGUSTO & SILVA, 

2011).            

 A técnica de Faust e cols. (1938) é um método de concentração por centrifugação-

flutuação utilizado para detecção de estruturas parasitárias leves, utilizando sulfato de zinco. 

Há também a técnica de flutuação em solução saturada de cloreto de sódio ou técnica de Willis 

(1921), que é utilizada, principalmente, na pesquisa de ovos de helmintos baseada na 

propriedade que determinados ovos têm em flutuarem para a superfície. Ainda pode ser 

realizada a técnica de Sheather, que consiste na flutuação dos ovos, cistos e oocistos de parasitos 

em solução saturada de açúcar (NEVES, 2005).       

 Caso o objetivo seja encontrar larvas de helmintos recomenda-se usar o método de 

concentração de larvas como o de Baermann (1917) modificado por Moraes (1948), que se 

fundamenta no termohidrotropismo positivo das larvas (REY, 2008; AUGUSTO & SILVA, 

2011) ou através de outros métodos como o exame direto com uso de solução salina e lugol, 

cultura em placa de ágar (ARAKAKI et al., 1988) e método de Harada-Mori (HARADA & 

MORI, 1955).           

 Entre os testes de diagnóstico baseados em microscopia óptica os mais utilizados são os 

de sedimentação espontânea principalmente porque são os mais econômicos e de fácil 

execução, permitindo que ocorra uma detecção simultânea de helmintos e protozoários 

(BRANDELLI et al, 2011; CAMACHO et al, 2013; CARVALHO et al, 2002; RIBEIRO & 

FURST, 2012; TELLO et al, 2012). A maioria dos serviços de saúde adota apenas a 

sedimentação espontânea como método de escolha, devido ao seu amplo espectro na 

identificação de espécies de parasitos e ao seu baixo custo (DE CARLI, 2007).  

 Uma identificação segura e correta de um parasito também depende da morfologia 

destes, os quais estão sujeitos a uma colheita realizada corretamente e a uma boa preservação 

do material, pois se for inadequadamente colhido, estiver a muito tempo fora de refrigeração 

ou se houver demora para a realização do exame, bem como se estiver mal preservado será de 

pequeno valor para o diagnóstico (DE CARLI, 2001). O nível de confiabilidade do diagnóstico 
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é um reflexo direto do treinamento e da qualificação dos profissionais e dos recursos do 

laboratório. Além disso, o tempo entre a coleta e a análise da amostra fecal também é muito 

importante, visto que é necessária uma preservação da morfologia dos protozoários, além de se 

evitar um contínuo desenvolvimento de alguns ovos e larvas de helmintos, bem como a sua 

deterioração com o passar do tempo (NEVES, 2000). Pode-se dizer que o registro macro e 

microscópico de outros materiais também é de grande importância para o diagnóstico do 

paciente, pois a informação desses elementos nas amostras fecais podem indicar manifestações 

patológicas do trato gastrintestinal (SOUZA & AMOR, 2010).      

 Por outro lado, nem sempre é possível ou fácil comprovar a existência de parasitos nos 

exames microscópicos, principalmente devido a baixa eliminação de estruturas parasitárias nas 

fezes ou pela coleta da amostra no dia que não ocorreu liberação da estrutura (REY, 2001). 

Assim, os métodos imunológicos diretos e indiretos são empregados para detectar antígenos e 

anticorpos em amostras fecais de possíveis enteroparasitoses e caracterizam-se, principalmente, 

pela simplicidade e rapidez de execução. Dentre as técnicas mais utilizadas na rotina para 

imunodiagnóstico encontra-se o ensaio imunoenzimático (ELISA), uma técnica baseada em 

ligações antígeno-anticorpo através de reações enzimáticas que detectam coproantígenos nas 

fezes; esta técnica apresenta melhor especificidade e sensibilidade comparado a outras 

metodologias (GOMES, 2004; LIMA, 2002; UECKER et al, 2007). Além de serem métodos 

simples e rápidos, os testes imunológicos podem ser aplicados para o diagnóstico diferencial 

entre as doenças com quadros clínicos semelhantes. Entretanto, no Brasil ainda é uma técnica 

considerada de alto custo e os resultados devem ser devidamente interpretados para se evitar 

falhas e resultados falsos, que podem decorrer da variação antigênica do parasito ou da resposta 

imune do hospedeiro (REY, 2001).        

 Uma comparação entre o método imunoenzimático versus microscopia para o 

diagnóstico da giardíase demonstrou que o teste ELISA é recomendável quando se busca uma 

alta sensibilidade para detecção de antígenos, como é feito em estudos de prevalência. Porém, 

para a prática diária, o método microscópico é o recomendado por ter menor custo e poder 

detectar outros parasitos na mesma amostra fecal. A baixa taxa de positividade do método em 

uma única amostra pode ser contornada pelo exame de três amostras, como é o recomendado 

pela maioria dos autores (VIDAL & CATAPANI, 2005).     

 O surgimento de doenças infecciosas emergentes e re-emergentes intensificou a 

necessidade de diagnósticos mais rápidos e sensíveis (ERLICH & GREENBERG, 1994). Com 
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o aprimoramento do conhecimento sobre o genoma de diversos organismos, vários métodos 

moleculares foram desenvolvidos para a detecção de parasitos, visando superar as dificuldades 

encontradas nos métodos convencionais (CARNEIRO, 2011). Entretanto, os métodos 

moleculares ainda são considerados bastante onerosos para laboratórios de rotina e necessitam 

de treinamento para sua execução (MULLIS & FALLONA, 1987).     

2.6 PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS E ESTUDANTES DE MEDICINA SOBRE 

ENTEROPARASITOSES E EPF 

Sabe-se que os profissionais da saúde são essenciais para o diagnóstico e tratamento da 

população e, geralmente, o primeiro contato de uma pessoa com algum sintoma, seja de 

parasitose intestinal ou de outras enfermidades, ocorre com um médico ou profissional da saúde 

que é o responsável por ouvir, pesquisar e identificar através de anamneses, exames, história 

clínica e perfil do paciente sobre as possíveis causas destes sintomas, e medicá-lo se for 

necessário. Sendo assim, a formação de médicos e outros profissionais da saúde é extremamente 

importante para a sociedade, principalmente porque os serviços de saúde são responsáveis por 

dar respostas aos problemas de saúde e sofrimento da população (PERIM et al, 2009). 

 Embora o exame parasitológico de fezes seja muito útil no diagnóstico de infecções 

parasitárias, sendo considerado, ainda atualmente, como padrão ouro, o mesmo tem sido 

negligenciado pelos profissionais da área de saúde, os quais algumas vezes preferem fazer uso 

de técnicas mais sofisticadas e dispendiosas de diagnóstico, ou mesmo dispensar o exame em 

prol de tratamento profilático ou presuntivo (PARIJA & SRINIVASA, 1999; BICA et al., 

2011).  A baixa valorização do EPF ocorre por diversos motivos como falta de motivação dos 

técnicos em realizá-los, pouco treinamento dos profissionais e o desconhecimento dos médicos 

a cerca da sua importância, os quais preferem o tratamento empírico, baseado apenas nos 

sintomas, com medicamentos de amplo espectro (PARIJA & SRINIVASA, 1999). Contudo, 

deve-se levar em conta que diversos fatores contribuem para o diagnóstico, como a técnica 

utilizada, o número de amostras fecais coletadas, o número de estruturas parasitárias eliminadas 

em cada evacuação, a carga parasitária e a preservação da amostra (PARIJA & SRINIVASA, 

1999; DE CARLI, 2007; TIBIRIÇA et al., 2009).       

 De acordo com Baptista et al. (2006) as enteroparasitoses são, muitas vezes, 

subestimadas pelos profissionais de saúde, porém a morbidade associada a elas ainda é bastante 

significativa na população, principalmente em indivíduos desnutridos ou com sistema 

imunológico comprometido. A prevenção das parasitoses se caracteriza por medidas que 
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impeçam o indivíduo de se infectar por meio do controle dos fatores de risco, sendo assim a 

educação em saúde deve ser estabelecida pelos profissionais de saúde, com as instituições e 

com a população (ALBUQUERQUE & STOTZ, 2004).     

 Muitos fatores podem contribuir para a falta de conhecimento sobre a epidemiologia das 

doenças parasitárias. Entre eles destaca-se a ausência de uma obrigatoriedade de notificação 

por parte dos médicos e dos laboratórios. Além disso, a forma como o médico solicita o EPF 

também é importante para que o resultado seja satisfatório (COURA, 2005). Um estudo no Rio 

Grande do Sul sobre criptosporidiose mostrou que os médicos não têm conhecimento suficiente 

sobre as técnicas parasitológicas e sobre como e quando solicitar um EPF. Neste estudo, as 

principais razões para não solicitarem testes laboratoriais específicos foram: baixa ocorrência 

da doença, falta de familiaridade com a doença, falta de conhecimento dos testes e custo 

elevado. Além disso, neste mesmo estudo, a maioria dos entrevistados informou que precisa de 

mais informações sobre o tema (WIEBBELLING et al., 2002).     

 Outro estudo realizado no Paraná mostrou que alguns dos entrevistados relataram 

solicitar EPF somente quando há presença de sintomas sugestivos como dores abdominais, 

diarreia e falta de apetite, ou quando o último exame foi realizado há mais de um ano (LAYBER 

et al, 2008). Hindi (2014) em um estudo realizado na Palestina observou que a maioria dos 

médicos acreditava que o diagnóstico de parasitos intestinais era realizado com base no exame 

clínico. Além disso, Wiebbelling et al. (2002) encontraram relatos de que o profissional 

raramente solicita o EPF, pois a maioria dos resultados são negativos e “só demonstram 

presença dos parasitos intestinais quando a infecção é intensa” e, em outros casos, os médicos 

acham que o laboratório é capaz de detectar um parasito em EPF de rotina, sem a especificação 

de técnica ou de suspeita no pedido do exame. De acordo com Layber et al. (2008) poucos 

profissionais da saúde solicitam um novo exame após o tratamento. Soma-se a isso outro 

problema muito importante para o prognóstico das infecções parasitárias, que é o uso 

indiscriminado de medicamentos e a automedicação, que é definida como o uso de fármacos 

sem prescrição médica, onde o paciente decide qual remédio vai usar (VILARINO et al, 1998). 

 Embora o diagnóstico das parasitoses seja de suma importância, o tratamento em massa 

e indiscriminado ocorre frequentemente em nosso país (VENTURINI et al, 2014) e fere uns 

dos preceitos da atenção primária à saúde, que é a prevenção como prioridade ao tratamento. 

Além disso, se o perfil parasitológico da população é desconsiderado, nenhuma prevenção 

poderá ser realizada e o ciclo das parasitoses permanecerá como vem acontecendo há décadas 
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(TIBIRIÇÁ et al, 2009); inclusive selecionando os parasitos resistentes através do uso de 

medicação sem necessidade (GARDNER & HILL, 2001). A automedicação, de um modo geral, 

e não somente com relação às parasitoses, é observada em diversos países, com prevalência de 

até 90% (VILARINO et al, 1998; AMOAKO et al, 2003). No Brasil pelo menos 35% dos 

medicamentos são adquiridos sem prescrição médica (AQUINO, 2008) e de acordo com dados 

da OMS, 29% dos óbitos ocorridos no Brasil são provocados por intoxicação medicamentosa. 

Além disso, 15% a 20% dos orçamentos hospitalares são utilizados para tratar complicações 

causadas pelo mal-uso de medicamentos (WIESE, 2008).      

 Um estudo realizado no Paraná demonstrou que os médicos preferem utilizar 

medicamentos para curar o indivíduo em detrimento da prevenção (MORTEAN, 2010). De 

acordo com a OPAS/OMS (1998) “o despertar para o reconhecimento da saúde como um 

processo dinâmico e sujeito à influência de múltiplos fatores representa uma condição 

imprescindível para a mudança de paradigmas experimentada pelas ciências médicas”. No 

entanto, o Plano Integrado de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde indica, através da 

recomendação da OMS, o tratamento preventivo e coletivo de crianças de 5 a 14 anos em todos 

os locais onde a prevalência de geo-helmintíases ultrapassa os 20% (WHO, 2011b; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Com isso, torna-se essencial que o profissional de saúde 

seja um bom observador e um bom ouvinte, para exercer, também, a função de educador e 

orientador, a fim de que ajude seus pacientes a entender melhor sua condição e saber, 

principalmente, como se prevenir das doenças (LAYBER et al, 2008). Neste cenário, é 

reforçada a relevância da educação continuada e da educação permanente dos profissionais de 

saúde (PASCHOAL et al, 2007). Sabe-se, no entanto, que o volume de informação disponível 

cresce a cada ano (RIBEIRO & MARTINS, 2006), o que torna o aprendizado e a atualização 

de profissionais cada vez mais difíceis.      

 Assim, é de grande importância o conhecimento adequado dos profissionais de saúde 

em relação à indicação clínica dos exames, pois é fundamental que conheçam as vias de 

eliminação dos parasitos, o fundamento dos métodos, a epidemiologia das infecções 

parasitárias, bem como a coleta e preservação da amostra, a fim de que solicitem o EPF de 

forma correta e que possam orientar os pacientes (COURA, 2005). No entanto, alguns estudos 

mostram que é pequeno o conhecimento sobre a necessidade de solicitar a pesquisa específica 

do parasito no exame parasitológico de fezes, o que pode subestimar a presença da infecção e, 

com isso, o impacto que ela exerce sobre a saúde coletiva (WIEBBELLING et al., 2002). Há 
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ainda uma deficiência da atualização de profissionais de saúde, principalmente acerca de novas 

técnicas diagnósticas, terapêuticas e novas espécies parasitárias (JONES, SCHULKIN & 

MAGUIRE, 2005; KRUEGER, SCHULKIN & JONES, 2007).    

 Sendo assim, há uma necessidade de melhora do conhecimento médico sobre as doenças 

parasitárias em geral e de mais estudos nesta área, com ênfase na educação continuada de 

profissionais e na qualidade do ensino universitário. Percebe-se que médicos de todas as 

especialidades têm poucas informações sobre a apresentação e os fatores de risco das 

parasitoses e de outras doenças e, em quase todas as especialidades, é desconhecida a 

necessidade de solicitar uma pesquisa específica do parasito no EPF (WIEBBELLING et al., 

2002). Assim, temos o problema que acontece no Brasil: a subestimação da presença de pessoas 

parasitadas e, com isso, o impacto que ela exerce sobre a saúde coletiva (NEWMAN, 1994; 

WIEBBELLING et al., 2002).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Avaliar a ocorrência de parasitoses intestinais e sua importância clínica e 

epidemiológica em pacientes do setor de gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluinense (UFF) e conhecer a percepção dos médicos 

e estudantes de medicina deste mesmo hospital sobre o Exame Parasitológico de Fezes. 

3.2 ESPECÍFICOS 

- Estimar a ocorrência dos dados socioeconômicos obtidos em ficha padrão preenchida durante 

consulta médica dos pacientes incluídos no estudo. 

- Identificar as parasitoses mais comuns que acometem os pacientes atendidos pelo serviço de 

gastroenterologia do HUAP/UFF. 

- Associar os dados do prontuário às infecções parasitárias encontradas. 

- Comparar metodologias e avaliar o número ideal de amostras necessárias para o diagnóstico 

de parasitoses intestinais humanas. 

- Conhecer as percepções dos médicos e estudantes de medicina da UFF sobre o exame 

parasitológico de fezes através do preenchimento de um questionário padrão.

 



48 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 POPULAÇÃO ESTUDADA 

A população estudada compreendeu os pacientes atendidos no ambulatório de 

gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense – RJ (HUAP/UFF), que atualmente conta com 1.100 pacientes em 

acompanhamento ou ativos nos três setores (gastroenterologia geral, hepatologia e doença 

inflamatória intestinal) além de alguns pacientes atendidos no setor de esôfago.  

Foi usada a seguinte fórmula para o cálculo amostral (variável qualitativa em população 

finita) (MIOT, 2011): 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. (𝑍

𝛼

2
) ²

(𝑁 − 1). (𝐸)2 + 𝑝. 𝑞. (𝑍
𝛼

2
)
2 

 

Onde: 

n=tamanho da amostra; Z/2= valor crítico para o grau de confiança desejado, 

usualmente 1,96 (95%); E=erro padrão, usualmente 5%; N= tamanho da população 

(finita); p=proporção de resultados favoráveis na população; q=proporção de resultados 

desfavoráveis na população (q=1-p). 

 

 

Os seguintes parâmetros foram utilizados: nível de significância (α) = 0,05; erro Tipo I 

(α) = 0,05; erro Tipo II (β) = 80%; teste de hipótese bicaudal (2-tailed); suposição de recusa de

10%. O cálculo amostral foi baseado em uma prevalência de 50%, que é o valor recomendado 

quando não se sabe ao certo a porcentagem do fenômeno que se deseja estudar. 

O número amostral mínimo calculado foi de 314 pacientes. Todos os pacientes deveriam 

preencher e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). Para 
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os pacientes menores de 18 anos, os responsáveis deveriam preencher um Termo de 

Assentimento (Apêndice 2).  

4.2 OBTENÇÃO DE DADOS DO PACIENTE 

Informações socioeconômicas, hábitos de higiene e história clínica do paciente foram 

coletados mediante o preenchimento de uma ficha padrão, elaborada especialmente para esta 

pesquisa, para coleta de dados, durante consulta médica (Apêndice 3). 

4.3 EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES 

Os pacientes foram orientados a coletar, cada um, três amostras fecais, em dias não 

consecutivos (Apêndice 4). Duas amostras foram armazenadas em frascos separados contendo 

conservante químico (Railliet & Henry) e uma sem conservante, devendo ser armazenada em 

geladeira e entregue em até 24 horas. Após entrega, cada amostra foi identificada e transportada 

em caixa térmica para o Laboratório de Diagnóstico Coproparasitológico do Instituto 

Biomédico da Universidade Federal Fluminense. As amostras sem conservantes foram 

separadas em duas partes, sendo uma parte submetida à técnica de Baermann (1917) modificada 

por Moraes (1948). A segunda parte foi homogeneizada com água destilada e filtrada em gaze. 

Em seguida, o filtrado foi dividido em duas partes e submetido às técnicas de sedimentação 

espontânea (HOFFMAN, PONS E JANNER, 1934) e centrifugo-flutuação (FAUST e cols., 

1939). O sedimento restante da técnica de Hoffman foi aliquotado e congelado para posterior 

análise imunológica. As amostras com conservante foram submetidas apenas aos métodos de 

sedimentação espontânea e centrifugo-flutuação conforme descrito acima. Os resultados do 

EPF foram encaminhados ao setor de gastroenterologia do HUAP para posterior tratamento dos 

pacientes positivos. 

4.3.1 Técnica de Hoffman, Pons e Janner (1934) 

A técnica de sedimentação espontânea pelo método de Hoffmann, Pons e Janer foi 

desenvolvida para o diagnóstico de enteroparasitoses, a partir de sedimentação espontânea a 

fim de aumentar a concentração de ovos, larvas ou cistos (DE CARLI, 2007; SANT'ANNA et 

al, 2013).          

 Todas as amostras entregues pelos pacientes foram submetidas a esta técnica, na qual 

consistia em homogeneização em água destilada e filtração em gaze apoiada em um tamis, para 

um cálice de sedimentação de 200mL. Após a filtração, o cálice de sedimentação teve seu 

volume completado com água destilada e mantido em repouso por 24 horas sob refrigeração. 
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Posteriormente, foram colhidas amostras do sedimento, colocadas sobre lâmina, coradas com 

lugol, sobrepostas com lamínula e em seguida examinadas sob microscópio óptico utilizando-

se objetivas de 10x e 40x. Para cada amostra foram confeccionadas três lâminas. 

4.3.2 Técnica de Faust et al (1939) 

Assim como na técnica descrita anteriormente, todas as amostras fecais entregues pelos 

pacientes foram submetidas à técnica de Faust et al. (1939), sendo homogeneizadas com água 

destilada e filtradas em gaze, como descrito anteriormente para a técnica de Hoffmann. Em 

seguida, cerca de 8mL do material filtrado foram colocados em um tubo cônico do tipo Falcon 

de 15mL, sendo este completado com água destilada e centrifugados a 2.500 rpm por 1 minuto 

para a concentração do material, até que o sobrenadante estivesse límpido (cerca de três 

centrifugações). Por último, foi adicionada uma solução de sulfato de zinco a 33% (densidade 

1.180) até completar 8mL, e levado novamente à centrífuga. Com o auxílio de uma alça de 

platina, foi coletada uma amostra da superfície, colocada em lâmina, corada com Lugol e 

observada ao microscópio óptico utilizando-se objetivas de 10x e 40x. 

4.3.3 Técnica de Baermann (1917) modificada por Moraes (1948) 

Para a técnica de Baermann-Moraes, somente uma parte da amostra fresca foi utilizada, 

sendo esta colocada sobre um tamis contendo gaze e apoiada no aparelho de Baermann, o qual 

continha água destilada a uma temperatura de aproximadamente 45°C. Após duas horas, uma 

parte desta água destilada foi colhida em vidro de relógio e observada em microscópio em 

objetiva de menor aumento. 

4.4 TÉCNICAS IMUNOLÓGICAS 

Todas as amostras, independente do resultado da microscopia convencional, foram 

submetidas à triagem imunológica para detecção de antígenos fecais de Cryptosporidium spp. 

utilizando-se o kit comercial Cryptosporidium spp. Stool Antigen Detection Assay ELISA IVD 

Research. Para tal, foi realizado um pool do sedimento restante da técnica de Hoffman, das três 

amostras de fezes de cada paciente, utilizando 50 µl de cada amostra e, deste pool, foram usados 

50 µl de sedimento no ensaio imunológico. O restante da metodologia seguiu as recomendações 

do fabricante. Todas as amostras foram testadas em duplicata. 

Os pacientes positivos para Entamoeba spp. tiveram sua amostra fresca submetida  ao 

ensaio imunológico para definição de espécie utilizando-se um Kit imunológico específico para 

diferenciação entre E. histolytica e E.dispar (E. histolytica/dispar Stool Antigen Detection 
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Assay ELISA IVD Research). Foi utilizado somente 50 µl da amostra fresca, conforme 

solicitado no protocolo do fabricante. Todas as amostras foram avaliadas em duplicata. 

4.5 PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS E ESTUDANTES DE MEDICINA SOBRE O EPF 

A percepção dos médicos e estudantes de medicina sobre o exame parasitológico de 

fezes foi avaliada através de um questionário padrão, elaborado e destinado aos médicos (todos 

os docentes eram médicos), residentes e internos (Apêndice 5), o qual foi aplicado apenas uma 

vez para cada indivíduo. Alguns responderam através de um aplicativo onde o entrevistado lia 

e respondia selecionando as opções de resposta em um tablet e outros responderam através de 

questionário enviado por email pessoal. A participação foi voluntária, e precedida de assinatura 

de TCLE (Apêndice 6).  

Em relação ao nosso público alvo, os docentes são os profissionais responsáveis por 

transmitir a informação para futuros médicos e auxiliar na formação dos mesmos, tendo a 

capacidade de preparar o estudante para aprender, interagir com os demais profissionais de 

saúde, compreender a realidade do sistema único de saúde; e, mais do que isso, para refletir 

sobre ela, buscando atender às necessidades básicas de saúde dos usuários e, portanto, espera-

se que tenham algumas informações consolidadas para que possam repassá-las de forma clara 

para seus alunos (PERIM et al, 2009). Por outro lado, os médicos são os profissionais que estão 

em contato diariamente com pacientes, por isso, entende-se que as formas de investigação de 

doenças estejam consolidadas a fim de que possam atender e solucionar os problemas do 

paciente através de conversas e de solicitação de exames complementares para constituir um 

diagnóstico verdadeiro. A residência compreende um aperfeiçoamento de profissionais já 

formados e que estão em treinamento em uma área específica a fim de adquirir experiência no 

contato direto com os pacientes, sendo assim, são pessoas que já passaram por uma formação 

universitária. Já os internos são estudantes de medicina que estão aprendendo as atividades que 

competem a um médico, como ações preventivas, compreendendo a realidade do processo 

saúde-doença, assim como a complexidade e importância da relação médico-paciente (PITZ 

&VICENTE, 2004).  

Os médicos, docentes e estudantes de medicina foram categorizados, tendo o cálculo 

amostral realizado separadamente, de acordo com a tabela abaixo: 
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Categoria Número total (população) Tamanho mínimo da 

amostra* 

Médicos 271+ 176 

Docentes da Faculdade de 

Medicina 

273+ 176 

Residentes 208• 150 

Internos 320ª 193 
+dados obtidos em https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/home em 20 de fevereiro de 2015 

•dados obtidos em http://www.huap.uff.br/coreme/content/m%C3%A9dicos-residentes-em-atividade-

ano-2014 em 20 de fevereiro de 2015. 

ª Para cálculo do número de internos, considerou-se um número de 80 alunos por turma (4 turmas no 

total). 

 * Os seguintes parâmetros foram utilizados: nível de significância (α) = 0,05; erro Tipo I (α) = 0,05; 

erro Tipo II (β) = 80%; teste de hipótese bicaudal (2-tailed); suposição de recusa de 10%. O cálculo 

amostral foi baseado em uma prevalência de 50%, que é o valor recomendado quando não se sabe ao 

certo a porcentagem do fenômeno que se deseja estudar. 

4.6 AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Para análise dos resultados foram utilizados os testes Qui-Quadrado, Odds ratio, Mann-

whitney e exato de Fisher com nível de significância de 5% por meio do programa estatístico 

SPSS versão 18. Os dados do prontuário tiveram suas frequências absolutas e relativas 

estimadas. A análise das percepções dos médicos e estudantes de medicina foram feitas de 

forma qualitativa e quantitativa (análise de frequência de respostas). Para análise qualitativa, as 

respostas foram pontuadas em um score de 0 a 10, conforme pode ser observado no quadro 6 

abaixo: 

Quadro 6- Score das respostas sobre a solicitação do EPF. 

Pontuação Tipo de resposta  

0 Ausência de resposta 

1 Resposta completamente errada 

2 Resposta parcialmente correta, com erros 

3 Resposta contendo as seguintes solicitações: “EPF” ou “EPF com amostras seriadas” 

4 Resposta contendo solicitação de EPF e indicação de número de amostras 

5 Resposta contendo solicitação de EPF e indicação de técnica 

6 Resposta contendo solicitação de EPF e descrição da suspeita clínica 

7 Resposta contendo solicitação de EPF, nº de amostras e indicação de técnica 

8 Resposta contendo solicitação de EPF, nº de amostras e descrição da suspeita clínica 

9 Resposta contendo solicitação de EPF, indicação de técnica e descrição de suspeita 

clínica 

10  Resposta contendo solicitação de EPF, indicação de técnica, descrição de suspeita 

clínica e nº de amostras solicitadas (considerada resposta totalmente correta) 

https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/home
http://www.huap.uff.br/coreme/content/m%C3%A9dicos-residentes-em-atividade-ano-2014
http://www.huap.uff.br/coreme/content/m%C3%A9dicos-residentes-em-atividade-ano-2014
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(CEP/CONEP) por meio da Plataforma Brasil e aprovado com o número do parecer 

1.049.538 de 08/05/2015 (Anexo 1). 
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5. RESULTADOS 

Foram distribuídos 300 kits para coleta de EPF, sendo analisados questionários e 

amostras fecais de156 pacientes, que retornaram com suas amostras, todos atendidos no 

ambulatório de gastroenterologia do HUAP/UFF, situado em Niterói, RJ, compreendendo 52% 

de adesão. A maioria 47,4% (n=74) dos pacientes era proveniente do setor de gastroenterologia 

geral (GG), seguido de 28,8% (n=45) do setor de hepatologia, 14,7% (n=23) do setor de doenças 

inflamatórias intestinais (DII) e 1,3% (n=2) do setor de esôfago. 

5.1 QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DOS PACIENTES 

5.1.1 Informações gerais e socioeconômicas 

Dos 156 pacientes, 74,4% (n=116) eram do sexo feminino e 24,4% (n=38) do sexo 

masculino; e dois pacientes não responderam. Em relação à idade, tivemos pacientes entre 3 e 

87 anos, sendo que a maioria (n= 100; 64,1%) estava na faixa etária entre 51 e 75 anos, seguido 

pela faixa entre 26 e 50 anos (n= 37; 23,7%). Além disso, 46,2% (n=72) eram casados, 26,3% 

(n=41) solteiros, 17,3% (n=27) viúvos e 9,6% (n=15) divorciados. A naturalidade dos pacientes 

variou bastante, porém a grande maioria 76,3% (n=119) era natural do Estado do Rio de Janeiro, 

mas havia pacientes da Paraíba, Espírito Santo, Ceará, Maceió, Pernambuco, Belém, Bahia, 

Minas Gerais, São Luiz do Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Fortaleza, Pará, além de dois pacientes estrangeiros (Londres e Chile). De acordo com a 

auto declaração de etnia, 51,3% (n=80) considerou-se branco, seguido de pardos 30,8% (n=48), 

12,8% (n=20) negros, 1,9% (n=3) amarelos e 0,6% (n=1) indígena. As demais variáveis 

pesquisadas estão listadas nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 
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Tabela 1- Informações socioeconômicas dos 156 pacientes atendidos no setor de gastroenterologia do 

HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variáveis Percentual 

Renda Familiar  

     Até 1 salário mínimo 25,6% (40/156) 

     De 1 a 2 salários mínimos 28,8% (45/156) 

     De 2 a 3 salários mínimos 22,4% (35/156) 

     De 3 a 5 salários mínimos 9% (14/156) 

     5 ou mais salários mínimos  11,5% (18/156) 

     Não respondeu 2,6% (4/156) 

Emprego  

      Sim 63,5% (99/156) 

      Não 35,9% (56/156) 

      Não respondeu 0,6% (1/156) 

Escolaridade  

    Analfabeto 2,6% (4/156) 

    Não terminou 1º grau (Ensino Fundamental) 39,7% (62/156) 

    1º grau completo (Ensino Fundamental) 5,8% (9/156) 

    Não terminou o 2º grau (Ensino Médio) 7,7% (12/156) 

    2º grau completo (Ensino Médio) 30,1% (47/156) 

    Graduação ou mais 13,5% (21/156) 

     Não respondeu 0,6% (1/156) 

 

Tabela 2 - Informações relacionadas à moradia dos 156 pacientes atendidos no setor de 

gastroenterologia do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variáveis Percentual 

Moradia  

    Casa 79,5% (124/156) 

    Apartamento 17,9% (28/156) 

    Outro 1,3% (2/156) 

    Não respondeu 1,3% (2/156) 

Casa de alvenaria  

    Sim 95,5% (149/156) 

    Não 1,9% (3/156) 

    Não respondeu 2,6% (4/156) 

Quantidade de cômodos  

     Menos de 4 7,1% (11/156) 

     4 19,9% (31/156) 

     5 37,8% (59/156) 

     6  19,2% (30/156) 

Mais de 6 14,7% (23/156) 

Não respondeu 1,3% (2/156) 

Possui banheiro dentro de casa  

     Sim 98,7% (154/156) 

     Não respondeu 1,3% (2/156) 
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Tabela 2 - Informações relacionadas à moradia dos 156 pacientes atendidos no setor de 

gastroenterologia do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016 (Continuação) 

Quantidade de pessoas na residência  

    1 17,3% (27/156) 

    2 33,3% (52/156) 

    3 28,8% (45/156) 

    4 12,2% (19/156) 

    5 3,8% (6/156) 

    6 3,2% (5/156) 

    Não respondeu 1,3% (2/156) 

 

Tabela 3- Informações relacionadas ao saneamento básico dos 156 pacientes atendidos no setor de 

gastroenterologia do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variáveis Percentual 

Possui animal de estimação  

    Sim 53,2% (83/156) 

    Não 44,2% (69/156) 

Não respondeu 2,6% (4/156) 

Destino das fezes dos animais*  

    Rua 4,5% (7/156) 

    Caixa de areia 2,6% (4/156) 

    Adubo 1,3% (2/156) 

    Quintal 9% (14/156) 

    Vaso sanitário 4,5% (7/156) 

    Lixo comum 33,3% (52/156) 

    Outros 5,1% (8/156) 

    Não tem animal 44,2% (69/156) 

    Não respondeu 2,6% (4/156) 

Saneamento básico  

    Sim 84,6% (132/156) 

    Não 14,1% (22/156) 

    Não respondeu 1,3% (2/156) 

Lixeiro regularmente  

    Sim 94,2% (147/156) 

    Não 4,5% (7/156) 

    Não respondeu 1,3% (2/156) 

Presença de ratos em casa  

    Sim 32,1% (50/156) 

    Não 66% (103/156) 

    Não respondeu 1,9% (3/156) 

* mais de uma opção poderia ser marcada 
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Tabela 4- - Informações relacionadas à água dos 156 pacientes atendidos no setor de gastroenterologia 

do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variáveis Percentual 

Origem da água para consumo  

    Água mineral 15,4% (24/156) 

    Água encanada 75% (117/156) 

    Açude 0,6% (1/156) 

    Poço artesiano 5,1% (8/156) 

    Poço comum 3,2% (5/156) 

    Outro 0,6% (1/156) 

Origem da água para limpeza de alimentos  

    Água mineral 0,6% (1/156) 

    Água encanada 84,6% (132/156) 

    Poço artesiano 9,6% (15/156) 

    Poço comum 4,5% (7/156) 

    Não respondeu 0,6% (1/156) 

Faz tratamento da água  

    Sim 73,7% (115/156) 

    Não 23,7% (37/156) 

    Não respondeu 2,6% (4/156) 

Qual tratamento realiza na água  

Fervura 3,2% (5/156) 

Filtração 69,2% (108/156) 

Cloração 1,3% (2/156) 

Outro 1,3% (2/156) 

Não respondeu 25% (39/156) 

Armazena água em caixa d’água  

    Sim 94,2% (147/156) 

    Não 5,1% (8/156) 

    Não respondeu 0,6% (1/156) 

 

5.1.2 Hábitos de higiene 

Em relação aos hábitos de higiene, 84,6% (n=132); dos pacientes disseram que lavam 

as mãos antes de comer; 84,6% (n=132) responderam que tem o costume de lavar as mãos 

quando chegam em casa e 95,5% (n=149) após usar o sanitário; 87,2% (n=136) dos pacientes 

come frutas e verduras e, destes, 88,5% (n=138) afirmam lavar bem estes alimentos. Quando 

questionados sobre o ponto de cozimento da carne, 78,8% (n=123) disseram não comer carne 

crua ou malcozida e 73,7% (n=115) não tem costume de andar descalço, seguido por 91% 

(n=142) que não toma banho em rios e lagos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Hábitos de higiene dos 156 pacientes atendidos no setor de gastroenterologia do 

HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

5.1.3 História clínica 

Os pacientes do setor de gastroenterologia tratavam de diversas doenças no HUAP, 

dentre as mais frequentes citadas foram: hepatite C (n= 33; 21,2%), cirrose (n=17; 10,9%), dor 

abdominal crônica (n=13; 8,3%), e Doença de Crohn (n= 12; 7,7%). 

Com relação às queixas clínicas dos pacientes (tabela 5), a maioria afirmou sentir dores 

abdominais (n=92;59%) e epigastralgia (n=69; 44,2%). Já as comorbidades (tabela 6) com 

maior frequência entre os pacientes foram: hipertensão (n= 67; 42,9%), diabetes (n=33; 21,2%) 

e hepatite crônica C (n=32; 20,5%). 

Tabela 5 - Queixas clínicas dos 156 pacientes atendidos no setor de gastroenterologia do HUAP/UFF, 

Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Queixas clínicas Sim Não Não respondeu 

Perversão alimentar 14,7% (23/156) 71,8% (112/156) 13,5% (21/156) 

Dor abdominal 59% (92/156) 35,9% (56/156) 5,1% (8/156) 

Epigastralgia 44,2% (69/156) 44,2% (69/156)) 11,5% (18/156) 

Cefaleia 37,2% (58/156) 50,6% (79/156) 12,2% (19/156) 

Prurido anal 16% (25/156) 71,8% (112/156) 12,2% (19/156) 

Náuseas 40,4% (63/156) 49,4% (77/156) 10,3% (16/156) 

Diarreia 34% (53/156) 60,9% (95/156) 5,1% (8/156) 
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Tabela 6- Co-morbidades dos 156 pacientes atendidos no setor de gastroenterologia do HUAP/UFF, 

Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Co-morbidades Sim Não Não respondeu 

Diabetes 21,2% (33/156) 76,3% (119/156) 2,6% (4/156) 

Hipertensão 42,9% (67/156) 54,5% (85/156) 2,6% (4/156) 

Síndrome do intestino irritável 7,1% (11/156) 79,5% (124/156) 13,5% (21/156) 

Cirrose 18,6% (29/156) 76,3% (119/156) 5,1% (8/156) 

Hepatite crônica C 20,5% (32/156) 73,7% (115/156) 5,8% (9/156) 

Hepatite crônica B 1,3% (2/156) 91% (142/156) 7,7% (12/156) 

Outras hepatites crônicas 1,9% (3/156) 90,4% (141/156) 7,7% (12/156) 

Doença celíaca 0,6% (1/156) 90,4% (141/156) 9% (14/156) 

 

Quando questionados sobre o uso de antiparasitários (gráfico 2) 73,1% (n= 114) 

afirmaram que já utilizaram. No entanto, a maioria não sabia (n= 47 ;30,1%) ou não respondeu 

(n= 64; 41%) qual medicamento utilizou, porém dos que responderam, o Albendazol (n= 19; 

12,2%) foi o antiparasitário utilizado com mais frequencia (gráfico 3). Muitos pacientes fizeram 

uso de antiparasitário pela última vez há mais de 5 anos (n= 50;32,1%), mas muitos também 

não souberam afirmar (n=45; 28,8%) (gráfico 4). Com relação ao motivo do uso, apenas 26,3% 

(n=41) foi em decorrência de um exame de fezes positivo (gráfico 5). 

 

 

Gráfico 2- Respostas dos 156 pacientes do setor de gastroentorologia do HUAP/UFF sobre uso de 

antiparasitário, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 
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Gráfico 3- Antiparasitários utilizados pelos pacientes do setor de gastroenterologia do HUAP/UFF, 

Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

 

 

Gráfico 4- Período da última utilização de antiparasitário pelos pacientes do setor de gastroenterologia 

do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

32,1%

28,8%

19,2%

15,4%

1,3% 3,2%

Mais de 5 anos

Não respondeu

Entre 1 e 2 anos

Entre 1 e 6 meses

Entre 6 meses e 1 ano

Entre 3 e 5 anos



61 

 

 

Gráfico 5- Motivo do uso de antiparasitário pelos pacientes do setor de gastroenterologia do HUAP 

/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

5.2 RESULTADO DO EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES E TÉCNICA 

IMUNOLÓGICA 

Os resultados do EPF mostraram que 17% dos pacientes encontravam-se parasitados 

(n=26). Sendo encontrado os seguintes parasitos: Ancilostomideo (1/26; 3,8%), Iodamoeba 

spp. (1/26; 3,8%), Complexo E. histolytica/dispar (1/26; 3,8%), Giardia duodenalis (2/26; 

7,7%), Strongyloides stercoralis (3/26; 11,5%), Endolimax nana (4/26; 15,4%), Entamoeba 

coli (6/26; 23,1%), Blastocystis spp. (9/26; 34,6%). Somente um resultado foi de biparasitismo 

por E. coli e Iodamoeba spp. A maior frequência de positividade foi encontrada no setor de DII 

com 26,1% (n=6/23), seguido pelos setores de Hepatologia com 20% (n=9/45) e 

Gastroenterologia geral com 14,9% (n=11/74). 

Na técnica de Baermann (1917) modificada por Moraes (1948) foram encontradas três 

amostras positivas para Strongyloides stercoralis (1,9%; 3/152); quatro amostras não foram 

submetidas à técnica, pois não encontravam-se satisfatórias para a realização do teste, como por 

exemplo diarreicas ou porque o paciente não entregou a amostra. Na técnica de Hoffman, Pons 

e Janer foram encontrados 14,7% de positividade (n=23/156), já na técnica de Faust e cols. foi 

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

4%

4%

6%

6%

11%

19%

26%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Não Consta No Prontuário

Prurido Anal

Provável Parasistimo Devido A Queixas Clínicas

H. pylori

Achou Que Estava Com Verme

Colite Pseudomembranosa

Náuseas

Membro Da Família Precisou Utilizar, Utilizou Também

Dor Abdominal

Diarreia

Faz Regularmente

Não Sabe

Precaução

Sem Epf +

Conta Própria

Coceira Anal

Prescrição Médica

Positivo Em Exame De Fezes

Não Respondeu



62 

 

encontrado 10,8% de positividade (n=17/156). Na tabela 7 podemos observar todos os parasitos 

encontrados em cada técnica. 

Tabela 7- Parasitos encontrados em cada técnica de EPF realizada nas amostras de pacientes atendidos 

no setor de gastroenterologia do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Parasito 
Hoffman Baermann Faust e cols. 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Ancilostomideo  0 156 (100%) 0 152 (100%) 1 

(0,6%) 

155 

(99,4%) 

E. histolytica/dispar 1 

(0,6%) 

155 

(99,4%) 

0 152 (100%) 1 

(0,6%) 

155 

(99,4%) 

Giardia duodenalis 2 

(1,3%) 

154 

(98,7%) 

0 152 (100%) 2 

(1,3%) 

154 

(98,7%) 

Strongyloides 

stercoralis 

1 

(0,6%) 

155 

(99,4%) 

3 

(1,9%) 

149 

(98,1%) 

3 

(1,9%) 

153 

(98,1%) 

Endolimax nana 4 

(2,6%) 

152 

(97,4%) 

0 152 (100%) 3 

(1,9%) 

154 

(98,7%) 

E. coli 6 

(3,8%) 

150 

(96,2%) 

0 152 (100%) 3 

(1,9%) 

154 

(98,7%) 

Blastocystis spp. 9 

(5,8%) 

147 

(94,2%) 

0 152 (100%) 3 

(1,9%) 

153 

(98,1%) 

E. coli + Iodamoeba 

spp. 

0  156 (100%) 0  152 (100%) 1 

(0,6%) 

155 

(99,4%) 

 

Na técnica de ELISA para Cryptosporidium spp. todas as amostras (n= 156) nas duas 

leituras foram negativas. As amostras positivas para Entamoeba spp. (n=7) foram submetidas 

ao ELISA para detecção de antígeno de Entamoeba histolytica e destas, somente uma amostra 

foi positiva (14%), vale ressaltar que esta amostra positiva no ELISA não foi a mesma positiva 

no EPF; uma vez que este paciente tinha sido diagnosticado com Entamoeba coli pelo EPF.

 No quadro 7 podemos observar os quatro parasitos de importância como agentes 

patogênicos, o setor a que pertenciam estes pacientes e as co-morbidades associadas à esses 

indivíduos. 

Quadro 7- Positividade para Strongyloides stercoralis, Giardia duodenalis, Ancilostomídeo e E. 

histolytica por setor e co-morbidade associada no período de jul/2015 a jul/2016. 

Parasito Setor Co-morbidade associada 

Strongyloides stercoralis (n=3) 
GG (n=2) 

Diabetes (n=1), Cirrose (n=2), 

outras hepatites crônicas (n=1) 

Hepatologia (n=1) Hepatite C (n=1) 

Giardia duodenalis (n=2) Hepatologia (n=2) 
Diabetes (n=1), Hipertensão 

(n=2) e Hepatite C (n=2) 

Ancilostomídeo (n=1) GG (n=1) Sem co-morbidade 

E. histolytica (n=1) DII (1) Sem co-morbidade 
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Com relação à coleta de amostras em dias não consecutivos, podemos perceber que 

73,1% (n=19) dos pacientes parasitados tiveram intermitência na liberação dos parasitos, visto 

que os resultados foram diferentes de uma amostra para outra (Quadro 8). 

Quadro 8- Resultado do exame parasitológico de fezes dos 26 pacientes positivos atendidos no setor de 

gastroenterologia do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016, de acordo com cada 

amostra de fezes analisada.

Pacientes Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

Legenda de cores  

Negativo  

E. nana  

E. histolytica/dispar  

Blastocystis spp.  

E. coli  

Giardia duodenalis  

Ancilostomídeo  

Strongyloides spp.  

E. coli + Iodamoeba spp.  
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  Ainda em relação à coleta de amostras, na tabela 8 podemos observar a frequência 

acumulada dos resultados positivos em relação ao número de amostras analisadas. Na análise 

de apenas uma amostra, 12,2% foram positivas; quando adicionamos a segunda amostra houve 

um aumento de 3,2% e, posteriormente, com a terceira amostra, um aumento de 1,4%. 

Tabela 8- Frequência acumulada dos resultados positivos de acordo com o número de amostras 

analisadas no período de jul/2015 a jul/2016. 

Pacientes Amostra 1 Amostra 1 + 2 Amostra 1 + 2+ 3 

Positivos (n=26) 19 (12,2%) 24 (15,4%) 26 (16,8%) 

Negativos 137 132 129 

Total 156 156 155* 

*1 paciente não entregou a amostra 3 

A leitura de mais de uma lâmina também influenciou no resultado do EPF. No quadro 

9 é possível observar que o resultado da leitura das lâminas de uma mesma amostra variou 

bastante, como é o caso, por exemplo, dos pacientes 6, 7 e 9, onde somente uma lâmina das 6 

analisadas foi positiva. 

Quadro 9- Resultado da técnica de Hoffman dos 26 pacientes positivos em algum método de EPF 

atendidos no setor de gastroenterologia do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016, 

por amostra e por lâmina analisada. 

Pacientes 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

Legenda: negativo       E. nana       E. histolytica/díspar       Blastocystis spp. 

 E. coli       Giardia duodenalis       Strongyloides spp. 
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 A frequência acumulada da positividade por lâmina, amostra e indivíduo da técnica de 

Hoffman pode ser observada nas tabelas 9, 10 e 11. Na amostra 1 houve um aumento de 1,9% 

na leitura de duas lâminas e nenhum aumento com a leitura da 3ª lâmina (tabela 11); na amostra 

2 houve um aumento de 0,6% com a leitura de duas lâminas e um aumento de 1,4% com a 

leitura da 3ª lâmina (tabela 12) e, na amostra 3, houve um aumento de positividade de 1,3% 

com a leitura de duas lâminas e não houve aumento com a leitura da 3ª lâmina (tabela 13). 

Tabela 9- Frequência acumulada dos resultados positivos na amostra 1 da técnica de Hoffman, de 

acordo com o número de lâminas analisadas no período de jul/2015 a jul/2016. 

Pacientes Lamina 1 Lamina 1 + 2 Lamina 1 + 2+ 3 

Positivos (n=17) 14 (9%) 17 (10,9%) 17 (10,9%) 

Negativos 142 139 138 

Total 156 156 155* 

*1 paciente não entregou a amostra 3 

Tabela 10- Frequência acumulada dos resultados positivos na amostra 2 da técnica de Hoffman, de 

acordo com o número de lâminas analisadas no período de jul/2015 a jul/2016. 

Pacientes Lamina 1 Lamina 1 + 2 Lamina 1 + 2+ 3 

Positivos (n=15) 12 (7,7%) 13 (8,3%) 15 (9,7%) 

Negativos 144 143 140 

Total 156 156 155* 

*1 paciente não entregou a amostra 3 

Tabela 11-Frequência acumulada dos resultados positivos na amostra 3 da técnica de Hoffman, de 

acordo com o número de lâminas analisadas no período de jul/2015 a jul/2016. 

Pacientes Lamina 1 Lamina 1 + 2 Lamina 1 + 2+ 3 

Positivos (n=10) 8 (5,2%) 10 (6,5%) 10 (6,5%) 

Negativos 147 145 145 

Total 155 155 155* 

*1 paciente não entregou a amostra 3 

5.2.1 Análise estatística dos dados  

5.2.1.1 Positividade no EPF versus dados obtidos no questionário socioeconômico  

 A análise estatística demonstrou que a positividade do EPF não foi influenciada por 

nenhuma  variáveis listadas: idade (p = 0,441);sexo (p = 1,000); escolaridade (p = 0,539); renda 

mensal familiar (p = 0,941); possuir animais de estimação (p = 0,078); destino das fezes do 

animal (p= 0,077); saneamento (p= 0,214); coleta de lixo (p = 0,336); tipo de moradia (p = 

0,853); origem da água para consumo (p =0,749); origem da água para lavagem (p = 0,310); 

tratamento da água (p = 1,000); armazenamento da água (p = 1,000); lavagem das mãos antes 

das refeições (p = 0,478); lavagem das mãos ao chegar em casa (p =0,370); lavagem das mãos 
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após ir ao banheiro (p = 1,000); ingestão de frutas e verduras (p = 0,308); lavagem de frutas e 

verduras (p = 0,824); ingestão de carne crua ou mal passada (p = 0,749) e andar descalço (p = 

0,470). Já na análise de risco (odds ratio) para positividade no EPF os resultados obtidos foram 

os listados na tabela 12. 

Tabela 12 - Análise de risco (odds ratio) para positividade no EPF para cada uma das variáveis 

socioeconômicas avaliadas no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variável OR IC 95% 

Sexo 1,045 (0,384-2,843) 

Possuir animal de estimação 2,453 (0,958-6,278) 

Saneamento 0,476 (0,166-1,364) 

Coleta de lixo 0,488 (0,089-2,663) 

Tratamento da água 1,088 (0,401-2,952) 

Armazenamento da água 1,434 (0,169-12,180) 

Lavagem das mãos ao chegar em casa 2,333 (0,512-10,630) 

Ingestão de frutas e verduras 3,604 (0,456-28,454) 

Andar descalço 0,639 (0,224-1,827) 

 

5.2.1.2 Positividade no EPF versus Sintomas  

Os dados referentes à análise estatística correlacionando a positividade no EPF com os 

sintomas dos pacientes foram listados na tabela 13. 

Tabela 13 - Correlação entre a positividade no EPF e os sintomas dos pacientes atendidos no 

HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variável Frequência p Valor OR IC 95% 

Diarreia 6 (25%) 0,255 0,546 0,202-1,474 

Náusea 5 (19,2%) 0,012 0,253 0,092 - 0,752 

Prurido anal 2 (7,7%) 0,248 0,377 0,082 - 1,724 

Cefaleia 8 (30,8%) 0,370 0,630 0,249 – 1,591 

Epigastralgia 12 (46,2%) 1,000 1,110 0,453 – 2,720 

Dor abdominal 16 (61,5%) 0,655 1,263 0,502 – 3,177 

Perversão alimentar 1 (3,8%) 0,124 0,186 0,024 – 1,455 

 

5.2.1.3 Positividade no EPF versus Co-morbidades 

Na análise estatística que correlaciona a positividade no EPF com as co-morbidades 

dos pacientes, os resultados obtidos foram os listados na tabela 14. 

 

 



67 

 

Tabela 14- Correlação entre a positividade no EPF e as co-morbidades dos pacientes atendidos no 

HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a jul/2016. 

Variável Frequência p Valor OR IC 95% 

Diabetes 6 (23,1%) 0,792 1,170 (0,425 – 3,216) 

Hipertensão 13 (50%) 0,389 1,465 (0,620 – 3,460) 

Síndrome do intestino irritável 0 0,211 0,903 (0,850 – 0,959) 

Cirrose 7 (26,9%) 0,259 1,909 (0,707 – 5,156) 

Hepatite C 8 (30,8%) 0,174 2,063 (0,791 – 5,380) 

Hepatite B 0 1,000 0,983 (0,961 – 1,006) 

Outras hepatites 1 (3,8%) 0,409 2,705 (0,235 – 31,128) 

Doença celíaca 0 1,000 0,992 (0,975 – 1,008) 

 Além destas análises estatísticas, realizamos testes para correlacionar a positividade no 

EPF com o uso de antiparasitários (p= 0,096), com o tipo de antiparasitário utilizado (p= 0,389) 

e com o tempo da última administração do fármaco (p= 0,653). Nenhuma destas variáveis 

demonstrou correlação com a positividade no EPF. Também realizamos teste a fim de 

correlacionar a positividade no EPF com pacientes que possuíam alguma DII e não encontramos 

associação estatística (p= 0,602; OR= 1,260; IC 95% = 0,458 – 3,464). 

5.3 PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS E ESTUDANTES DE MEDICINA 

Foram entrevistados no total 244 médicos e estudantes de medicina, sendo 155 internos 

(63,5%), 41 docentes da faculdade de medicina (16,8%), 29 residentes (11,9%) e 19 médicos 

(7,8%). Na tabela 15 podemos observar as especialidades de cada grupo de entrevistados.  

Tabela 15- Especialidade por grupo de entrevistados do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de 

jul/2015 a dez/2016. 

Especialidade 
Docentes Médicos Residentes 

N % N % N % 

Gastroenterologia 7 17,1 13 68,4 5 17,2 

Clínica Médica 7 17,1 0 0 6 20,7 

Patologia 5 12,2 0 0 0 0 

Infectologia 5 12,2 0 0 2 6,9 

Ginecologia/Obstetrícia 3 7,3 0 0 0 0 

Pediatria 3 7,3 0 0 1 3,4 

Cirurgia Geral 2 4,9 0 0 4 13,8 

Pneumologia 2 4,9 0 0 0 0 

Patologia Clínica 1 2,4 0 0 0 0 

Hematologia 1 2,4 0 0 0 0 

Neurologia 1 2,4 0 0 5 17,2 

Hepatologia 1 2,4 2 10,5 1 3,4 

Radiologia 1 2,4 0 0 2 6,9 

Imunologia Clínica 1 2,4 0 0 0 0 

Medicina Intensiva 1 2,4 1 5,3 0 0 

Cardiologia 0 0 3 15,8 1 3,4 

Dermatologia 0 0 0 0 1 3,4 

Neurocirurgia 0 0 0 0 1 3,4 

Total 41 100% 19 100% 29 100% 
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Quando questionados sobre o momento que conversam com o paciente sobre 

parasitoses, muitos entrevistados (44,3%) afirmaram conversar com seu paciente mesmo que 

ele não estivesse infectado por um parasito, desde que pertença a um grupo de risco (gráfico 6).  

*Os profissionais e estudantes poderiam marcar mais de uma opção.

 

Gráfico 6- Resposta dos 244 entrevistados para a pergunta “Quando você conversa com o paciente 

sobre parasitoses?” no período de jul/2015 a dez/2016.  

Com relação à frequência com a qual cada entrevistado se depara com casos de suspeita 

de parasitose, a grande maioria (70,9%) respondeu que raramente se depara com um desses 

casos, correspondendo a uma frequência menor que uma vez por mês. Apenas 17,6% 

declararam se deparar frequentemente com um caso de suspeita de parasitose (entre 2 a 4 vezes 

por mês) e 4,1% dos entrevistados relatou uma frequência semanal. Nenhum entrevistado 

relatou um contato diário com suspeita de parasitose, ainda que nas especialidades mais 

relacionadas, como por exemplo gastroenterologia e pediatria.   

 Quando perguntados sobre quais parasitoses eles solicitariam EPF para o diagnóstico, 

os resultados mais frequentes foram para ascaridíase, amebíase, estrongiloidíase e giardíase, 

todas com mais de 85% das respostas (gráfico 7). Entretanto, também foram observadas 
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respostas incorretas para esta pergunta, sendo estas: Larva migrans, Toxoplasmose e 

Cisticercose; Enterobíase pode ser considerada parcialmente correta, porém a técnica mais 

adequada não é o EPF. No quadro 10 podemos observar os setores e especialidades que 

responderam incorretamente. O tempo de término da graduação em relação à resposta para 

solicitação de EPF para Cisticercose é demonstrado no gráfico 8, o qual revela que os indivíduos 

que se formaram a menos tempo são os que responderam incorretamente à pergunta, apesar de 

não ter ocorrido associação estatística (p=0,220). 

 

Gráfico 7 - Frequência das respostas dos 244 entrevistados para a pergunta “Você solicitaria exame 

parasitológico de fezes para quais das seguintes parasitoses?” no período de jul/2015 a dez/2016. 

Quadro 10- Categorias e especialidades que responderam incorretamente a questão "Você solicitaria 

EPF para diagnosticar quais parasitoses?" no período de jul/2015 a dez/2016. 

Parasitose Docentes Médicos Residentes Internos Especialidades 

Larva migrans 1 0 0 3 Patologia 

Toxoplasmose 0 0 0 2 - 

Cisticercose 2 0 3 8 

Gastroenterologia (1), Clínica 

médica (1), Neurologia (1), 

Radiologia (1) e Medicina 

intensiva (1) 

Enterobíase 2 3 2 28 
Gastroenterologia (5), Clínica 

médica (1), Cirugia geral (1) 
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Gráfico 8- Tempo de término de graduação versus Solicitação de EPF para cisticercose dos 

profissionais de saúde do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a dez/2016. 

Quando solicitamos aos profissionais de saúde que transcrevessem exatamente como 

solicitam o EPF foi possível observar que houve uma grande variedade de respostas, sendo a 

maioria delas incompletas. Foi elaborado um “score” das respostas variando de 0 a 10 (gráfico 

9). No gráfico 10, podemos observar as respostas sobre as solicitações do EPF e o tempo de 

término de graduação. Os dados demonstram que os profissionais que haviam terminado a 

graduação a poucos anos foram os que erraram completamente a pergunta, enquanto que, a 

melhor resposta, foi dada pelos profissionais que formaram-se entre 10 e 20 anos, 

aproximadamente. 

 

Gráfico 9- Frequência das pontuações das respostas obtidas para a questão: “Escreva exatamente 

como você faz a solicitação do exame parasitológico de fezes”, de acordo com as principais 

informações presentes nas solicitações, no período de jul/2015 a dez/2016. 

0,8% 1,2%

10,2%

48,8%

32,4%

0,40% 2,0%
0,0% 1,6% 1,6% 0,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



71 

 

 

Gráfico 10- Tempo de término de graduação versus score do EPF dos profissionais de saúde do 

HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a dez/2016. 

Dos profissionais da área de Ginecologia e Obstetrícia (n=3), que realizam 

acompanhamento pré-natal, dois relataram pedir apenas um EPF durante a gestação e um 

profissional solicita 2 exames.        

 Quando perguntados sobre qual técnica utilizariam para confirmar uma suspeita de 

Estrongiloidíase, 69,3% dos entrevistados responderam corretamente (pesquisa de larvas) 

(Tabela 16). Porém, os que mais acertaram esta pergunta foram os internos (76,1%, n=118/152), 

seguido dos docentes (73,2%, n=30/41), residentes (55,2%, n=16/29) e, por último, os médicos 

(26,3%, n=5/19). As opções “exame de escarro” e “exames imunológicos” podem ser 

considerados corretos, apesar da opção mais relevante ser a pesquisa de larvas. Com relação ao 

tempo de formação, houve diferença estatística para os que responderam corretamente 

“pesquisa de larvas” tanto no tempo de término da graduação (p=0,039), quanto para o término 

da residência (p=0,003). Podemos observar no quadro 11 as frequências de respostas corretas 

por categoria. 



72 

 

Tabela 16- Frequência das respostas dos 244 entrevistados para a pergunta “Qual técnica você 

utilizaria para confirmar uma suspeita de estrongiloidíase?” no período de jul/2015 a dez/2016. 

Técnica Diagnóstica Frequência de 

respostas (n=244) 

Esfregaço e coloração fecal 0,8% (n=2/244) 

Exame de escarro 27% (n=66/244) 

Pesquisa de larvas por termohidrotropismo (Rugai ou Baermann-Moraes) 69,3% (n=169/244) 

EPF comum (flutuação e/ou sedimentação) com amostras seriadas 

coletadas em dias consecutivos 

19,7% (n=48/244) 

EPF comum (flutuação e/ou sedimentação) com amostras seriadas 

coletadas em dias não consecutivos 

21,7% (n=53/244) 

Teste da fita gomada (Graham) 1,2% (n=3/244) 

Exames imunológicos (ELISA, imunofluorescência) 25,8% (n=63/244) 

 

Quadro 11- Frequência das respostas corretas, por categoria, para a pergunta “Qual técnica você 

utilizaria para confirmar uma suspeita de estrongiloidíase?” no período de jul/2015 a dez/2016. 

Categoria Pesquisa de larvas 

Pesquisa de 

larvas + exame 

de escarro 

Pesquisa de 

larvas + Exames 

imunológicos 

Pesquisa de larvas 

+ exame de 

escarro + Exames 

imunológicos 

Docentes 

(n=41) 
73,2% (n=30/41)  17,1% (n=7/41) 7,3% (n=3/41) 7,3% (n=3/41) 

Médicos 

(n=19) 
26,3% (n=5/19) 10,5% (n=2/19) 0 0 

Residentes 

(n=29) 
55,2% (n=16/29) 27,6% (n=8/29) 24,1% (n=7/29) 17,2% (n=5/29) 

Internos 

(n=155) 
76,1% (n=118/155) 31,6%(n=49/155) 24,5%(n=38/155) 15,5%(n=24/155) 

 

Já quando se questionou sobre qual técnica utilizariam para confirmar uma suspeita de 

Amebíase, o EPF comum com amostras seriadas coletadas em dias não consecutivos obteve o 

maior percentual das respostas (69,3%), seguido de esfregaço e coloração fecal (40,2%) e 

exames imunológicos (36,5%) (tabela 17). As opções “esfregaço e coloração fecal” e “exames 

imunológicos” são as consideradas corretas; o EPF comum não confirma amebíase, somente 

diagnostica a infecção pelo complexo E. histolytica/ E. dispar. Podemos observar no quadro 12 

as frequências de respostas corretas por categoria e nos gráficos 11, 12 e 13 o tempo de término 

da graduação para quem respondeu que utilizaria o “EPF comum” para diagnosticar amebíase 

(incorreta), o “esfregaço e coloração fecal” e os “exames imunológicos”, respectivamente, 

demonstrando que, quem respondeu errado terminou a graduação a menos tempo. Além disso, 

houve associação estatística entre os que marcaram “exames imunológicos” e o tempo de 

término da graduação (p=0,008) e também para quem marcou simultaneamente “EPF comum 
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com amostras seriadas em dias não consecutivos” e “exames imunológicos”relacionado ao 

tempo de formação (p=0,047). 

Tabela 17- Frequência das respostas dos 244 entrevistados para a pergunta “Qual técnica você 

utilizaria para confirmar uma suspeita de amebíase?”no período de jul/2015 a dez/2016. 

Técnica Diagnóstica Frequência de respostas 

(n=244) 

Esfregaço e coloração fecal 40,2% (n=98/244) 

Exame de escarro 0% 

Pesquisa de larvas por termohidrotropismo (Rugai ou Baermann-

Moraes) 

1,2% (n=3/244) 

EPF comum (flutuação e/ou sedimentação) com amostras seriadas 

coletadas em dias consecutivos 

15,6% (n=38/244) 

EPF comum (flutuação e/ou sedimentação) com amostras seriadas 

coletadas em dias não consecutivos 

69,3% (n=169/244) 

Teste da fita gomada (Graham) 0,4% (n=1/244) 

Exames imunológicos (ELISA, imunofluorescência) 36,5% (n=89/244) 

 

Quadro 12- Frequência das respostas corretas, por categoria, para a pergunta “Qual técnica você 

utilizaria para confirmar uma suspeita de Amebíase?" no período de jul/2015 a dez/2016 

Respostas Docente (n=41) 
Médico 

(n=19) 

Residente 

(n=29) 
Interno (n=155) 

Esfregaço e coloração 

fecal 

53,6% 

(n=22/41) 

21,1% 

(n=4/19) 

37,9% 

(n=11/29) 

39,4% 

(n=61/155) 

Exames imunológicos 
51,2% 

(n=21/41) 

10,5% 

(n=2/19) 

44,8% 

(n=13/29) 

34,2% 

(n=53/155) 

EPF comum com amostras 

seriadas em dias não 

consecutivos + Esfregaço 

e coloração fecal 

46,3% 

(n=19/41) 

10,5% 

(n=2/19) 

34,5% 

(n=10/29) 

32,3% 

(n=50/155) 

EPF comum com amostras 

seriadas em dias não 

consecutivos + Exames 

imunológicos 

31,7% 

(n=13/41) 

5,3% 

(n=1/19) 

37,9% 

(n=11/29) 
31% (n=48/155) 

Esfregaço e coloração 

fecal + Exames 

imunológicos 

34,1% 

(n=14/41) 

5,3% 

(n=1/19) 

27,6% 

(n=8/29) 

15,5% 

(n=24/155) 

EPF comum com amostras 

seriadas em dias não 

consecutivos + Esfregaço 

e coloração fecal + 

Exames imunológicos 

29,3%(n=12/41) 5,3%(n=1/19) 24,1%(n=7/29) 13,5%(n=21/155) 
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Gráfico 11- Tempo de término de graduação versus solicitação de EPF comum para confirmação de 

amebíase dos profissionais de saúde do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a dez/2016. 

 

Gráfico 12- Tempo de término de graduação versus solicitação de esfregaço e coloração fecal para 

confirmação de amebíase dos profissionais de saúde do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 

a dez/2016. 
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Gráfico 13- Tempo de término de graduação versus solicitação deexames imunológicos para 

confirmação de amebíase dos profissionais de saúde do HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 

a dez/2016. 

Em relação ao número de amostras solicitadas em um EPF de rotina, a grande maioria 

dos entrevistados (62,7%) respondeu que solicita três amostras de rotina (gráfico 14). 

 

Gráfico 14- Número de amostras solicitadas em um EPF de rotina pelos 244 entrevistados do 

HUAP/UFF, Niterói, Rj no período de jul/2015 a dez/2016. 
 

Mais da metade dos entrevistados (65,6%; n=160/244) afirmou orientar os pacientes em 

relação à realização da coleta da amostra, destes, 58,1% eram internos (n=93/160), 11,9% eram 

residentes (n=19/160), 8,1% eram médicos (n= 13/160) e 21,9% eram docentes (n=35/160). No 

gráfico 15 podemos observar o percentual de cada resposta.  
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Gráfico 15-  Frequência das respostas dos 244 entrevistados para a pergunta “Você orienta seu 

paciente sobre como coletar a amostra para o exame parasitológico de fezes (EPF)?” no período de 

jul/2015 a dez/2016. 

Em relação à questão sobre em que situação os entrevistados prescrevem medicamentos 

antiparasitários, a frequência das respostas absoluta e por categoria, podem ser observadas na 

tabela 18. Nos gráficos 16 e 17 é demonstrada a correlação entre o tempo de término de 

graduação com as situações em que prescrevem antiparasitários e o gráfico 18, em relação ao 

término da residência. Além disso, houve associação estatística entre o tempo de término da 

residência com os profissionais que responderam que prescrevem antiparasitários para 

pacientes que possuem sintomas, mesmo sem realização de EPF (p=0,054) e com quem indica 

antiparasitário para os pacientes com resultado positivo no EPF (p=0,009). 

Tabela 18- Frequência absoluta e por categoria das respostas dos 244 entrevistados para a pergunta 

“Quando você prescreve um medicamento antiparasitário?”no período de jul/2015 a dez/2016 

Situações em que 

prescreve medicamento 

antiparasitário* 

Frequência 

absoluta das 

respostas 

(n=244) 

Docentes 

(n=41) 

Médicos 

(n=19) 

Residentes 

(n=29) 

Internos 

(n=155) 

Como medida profilática 

para crianças 

5,3% 

(n=13/244) 

4,9%(n=2/41) 10,5% 

(n=2/19) 

6,9% 

(n=2/29) 

4,5% 

(n=7/155) 

Como medida profilática 

para pacientes pertencentes 

a grupos de risco 

19,3% 

(n=47/244) 

19,5% 

(n=8/41) 

15,8% 

(n=3/19) 

6,9% 

(n=2/29) 

21,9% 

(n=34/155) 

Paciente sintomático, 

mesmo sem a realização de 

EPF 

12,3% 

(n=30/244) 

14,6% 

(n=6/41) 

36,8% 

(n=7/19) 

20,7% 

(n=6/29) 

7,1% 

(n=11/155) 

Paciente sintomático, 

mesmo com resultado 

negativo de EPF 

42,6% 

(n=104/244) 

39% 

(n=16/41) 

36,8% 

(n=7/19) 

31% 

(n=9/29) 

46,5% 

(n=72/155) 

Paciente com resultado 

positivo de EPF 

90,6% 

(n=221/244) 

92,7% 

(n=38/41) 

73,7% 

(n=14/19) 

82,8% 

(n=24/29) 

93,5% 

(n=145/155) 

* os profissionais poderiam marcar mais de uma resposta. 

65,6%

5,3%

10,2%

28,3%

Sim, realiza a orientação

Não, pois não considera função

do médico

Não, pois desconhece a forma

correta de coleta

Não, pois acredita que o

laboratório fará a orientação
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Gráfico 16- Tempo de término da graduação versus prescrição de antiparasitário como medida 

profilática para pacientes de grupos de risco, no período de jul/2015 a dez/2016. 

 

Gráfico 17- Tempo de término da graduação versus prescrição de antiparasitário quando o paciente 

possui sintomas, mesmo sem a realização do EPF, no período de jul/2015 a dez/2016. 
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Gráfico 18- Tempo de término da residência versus prescrição de antiparasitário quando o paciente 

possui sintomas,mesmo com resultado negativo no EPF, no período de jul/2015 a dez/2016. 

Quando questionados sobre a conduta frente a um paciente com sintomas 

gastrointestinais e EPF negativo, a frequência de respostas obtidas foi bastante variada (tabela 

19). Neste caso, somente a resposta “realizar tratamento baseado na sintomatologia” foi 

considerada inadequada. Houve associação estatística entre o tempo de término da residência e 

quem realiza tratamento baseado na sintomatologia para pacientes com sintomas e EPF 

negativo (p=0,048). No gráfico 19a e 19b podemos observar o tempo de término da graduação 

e residência (respectivamente) para quem solicita exames mais específicos quando um paciente 

tem sintomas gastrointestinais e EPF negativo. Nas análises estatísticas também verificou-se 

associação entre o tempo de término de residência e quem solicita exames mais específicos 

(p=0,046). No gráfico 20a e 20b podemos observar o tempo de término da graduação e 

residência (respectivamente) para quem questiona o paciente sobre o número de amostras 

coletadas e como realizou a coleta. No gráfico 21a e 21b podemos observar o tempo de término 

da graduação e residência (respectivamente) para quem observa se as técnicas utilizadas pelo 

laboratório são as ideais para detectar os parasitos. No gráfico 22a e 22b podemos observar o 

tempo de término da graduação e residência (respectivamente) para quem solicita um novo 

EPF. Nas análises estatísticas também verificou-se associação entre o tempo de término de 

residência e quem solicita um novo EPF (p=0,005). Também houve associação estatística entre 

a categoria do entrevistado e: a solicitação de exames mais específicos (p=0,017); se questiona 
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o paciente sobre o número de amostras e como coletou (p=0,005); observa se as técnicas que o 

laboratório usou são adequadas (p=0,001) e solicita novo EPF (p=0,002). 

Tabela 19- Frequência das respostas absolutas e por categoria dos 244 entrevistados para a pergunta 

“Quando um paciente com sintomas gastrintestinais apresenta EPF negativo, como você procede?” no 

período de jul/2015 a dez/2016. 

Conduta em casos de 

paciente com sintomas 

gastrintestinais e EPF 

negativo 

Frequência 

das respostas 

(n=244) 

Docentes 

(n=41) 

Médicos 

(n=19) 

Residentes 

(n=29) 

Internos 

(n=155) 

Realizar tratamento 

baseado na sintomatologia 

45,5% 

(n=111/244) 

34,1% 

(n=14/41) 

63,1% 

(n=12/19) 

41,4% 

(n=12/29) 

47,1% 

(n=73/155) 

Solicitar exames mais 

específicos para parasitos 

gastrintestinais (ex: testes 

imunológicos) 

45,5% 

(n=111/244) 

63,4% 

(n=26/41) 

21% 

(n=4/19) 

41,4% 

(n=12/29) 

44,5% 

(n=69/155) 

Questionar o paciente 

sobre o número de 

amostras coletadas e a 

forma de realização da 

coleta 

43,9% 

(n=107/244) 

65,8% 

(n=27/41) 

21% 

(n=4/19) 

37,9% 

(n=11/29) 

41,9% 

(n=65/155) 

Observar se as técnicas 

utilizadas pelo laboratório 

são ideais para detectar os 

parasitos que possam estar 

infectando o paciente 

36,1% 

(n=88/244) 

61% 

(n=25/41) 

47,4% 

(n=9/19) 

37,9% 

(n=11/29) 

27,7% 

(n=43/155) 

Solicitar novo EPF 56,1% 

(n=137/244) 

56,1%(n=2

3/41) 

15,8% 

(n=3/19) 

55,2% 

(n=16/29) 

61,3% 

(n=95/155) 

 

A

 

B

 

Gráfico 19- Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus solicitação 

de exames mais específicos para pacientes com sintomas gastrointestinais e EPF negativo, no período 

de jul/2015 a dez/2016. 
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Gráfico 20- Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus questiona 

o paciente sobre o número de amostras coletadas e como realizou a coleta para pacientes com sintomas 

gastrointestinais e EPF negativo, no período de jul/2015 a dez/2016. 
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Gráfico 21-  Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus observa 

se as técnicas utilizadas pelo laboratório são ideais para pacientes com sintomas gastrointestinais e 

EPF negativo, no período de jul/2015 a dez/2016. 
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Gráfico 22- Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus solicita 

novo EPF para pacientes com sintomas gastrointestinais e EPF negativo no período de jul/2015 a 

dez/2016. 

Já em relação à decisão clínica utilizada pelo profissional de saúde para descartar uma 

infecção por parasitos em pacientes que serão submetidos à corticoterapia prolongada, todas as 

opções disponíveis, mesmo que não adequadas, foram mencionadas (Tabela 20). 

Tabela 20- Frequência das respostas dos 244 entrevistados para a pergunta “Como você procede para 

descartar infecção por parasitos em pacientes que serão submetidos à corticoterapia prolongada?” no 

período de jul/2015 a dez/2016. 

Conduta para descartar infecção por parasitos em pacientes 

submetidos à corticoterapia prolongada 

Frequência das respostas 

(n=244) 

Realizar tratamento profilático com antiparasitários de amplo espectro 50,8% (n=124/244) 

Solicitar EPF em amostra única antes do início do tratamento 16% (n=39/244) 

Solicitar EPF em amostra única antes do início e durante o tratamento 1,2% (n=3/244) 

Solicitar EPF em três amostras (MIF) antes do início do tratamento 25,8% (n=63/244) 

Solicitar EPF em três amostras (MIF) antes do início e durante o 

tratamento 

17,2% (n=42/244) 

Solicitar pesquisa de larvas antes do início do tratamento 24,2% (n=59/244) 

Solicitar pesquisa de larvas antes do início e durante o tratamento 13,5% (n=33/244) 

Nenhuma das anteriores 0,8% (n=2/244) 

 

Apenas 13,5% dos profissionais de saúde teriam uma conduta correta em relação à 

pesquisa de larvas antes e durante o tratamento, dos quais a maioria era docente (31,7%), 

seguido de residentes (17,2%) e internos (9,6%); nenhum médico respondeu esta afirmação. 

Entretanto, um percentual elevado afirmou que realizaria o tratamento profilático, com ou sem 
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o pedido de exame, sendo a maioria médicos (73,7%), seguido de residentes (55,2%), internos 

(49%) e docentes (43,9%). No gráfico 23a e 23b podemos observar o tempo de término da 

graduação e residência (respectivamente) para quem realiza tratamento profilático com 

antiparasitário de amplo espectro para descartar infecção por parasitos em pacientes submetidos 

à corticoterapia prolongada. Observou-se associação estatística entre o tempo de término da 

residência e realização de tratamento profilático com antiparasitário de amplo espectro para 

descartar infecção por parasitos em pacientes submetidos à corticoterapia prolongada 

(p=0,011). No gráfico 24a e 24b podemos observar o tempo de término da graduação e 

residência (respectivamente) para quem solicita pesquisa de larvas antes do início do tratamento 

para descartar infecção por parasitos em pacientes submetidos à corticoterapia prolongada. Foi 

observada associação estatística entre esta resposta e o tempo de término da residência 

(p=0,049). No gráfico 25a e 25b podemos observar o tempo de término da graduação e 

residência (respectivamente) para quem solicita pesquisa de larvas antes do início e durante o 

tratamento para descartar infecção por parasitos em pacientes submetidos à corticoterapia 

prolongada. 
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Gráfico 23-Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus realiza 

tratamento profilático para descartar infecção por parasitos em pacientes submetidos à corticoterapia 

prolongada, no período de jul/2015 a dez/2016. 
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Gráfico 24- Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus solicita 

pesquisa de larvas antes do início do tratamento para descartar infecção por parasitos em pacientes 

submetidos à corticoterapia prolongada, no período de jul/2015 a dez/2016. 
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Gráfico 25- Tempo de término da graduação (A) e tempo de término da residência (B) versus solicita 

pesquisa de larvas antes do início e durante o tratamento para descartar infecção por parasitos em 

pacientes submetidos à corticoterapia prolongada, no período de jul/2015 a dez/2016. 

Em relação ao questionamento sobre a mudança de conduta frente a um resultado de 

exame vindo de um laboratório confiável, 10,7% dos entrevistados afirmou mudar de conduta 

neste caso. A principal justificativa para a mudança de conduta foi a confiabilidade das fases 

pré-analítica e analítica do exame, já que se trata de um laboratório confiável. Nas respostas 

negativas para a mudança de conduta, a justificativa mais presente foi em relação à baixa 

sensibilidade do exame, devido aos fatores envolvidos na sua realização que podem resultar em 
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um falso negativo.          

 Por fim, 18,9% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento acerca da existência de 

resistência a medicamentos antiparasitários, demostrando que muitos profissionais ainda não 

sabem sobre a resistência aos antiparasitários. Houve associação estatística para os que 

responderam que sabiam da resistência aos antiparasitários e mesmo assim recomendavam 

como medida profilática para pacientes de grupo de risco (p=0,039) e para os que recomendam 

o uso de antiparasitário quando há sintomas, mesmo com o resultado negativo do EPF 

(p=0,005).

       



85 

 

6. DISCUSSÃO 

6.1 CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Dos pacientes participantes do estudo, 74,4% eram do sexo feminino, assim como em 

um estudo realizado por Lima et al (2012) em São Paulo, onde as mulheres representavam 75%, 

e por Lima et al (2015) no Ceará, onde as mulheres foram as que mais realizaram EPF’s 

(58,39%). Isto pode ser explicado pela menor presença de homens nos serviços de atenção 

primária à saúde quando comparado às mulheres (PINHEIRO et al, 2002; FIGUEIREDO, 

2005). Além disso, existem autores que associam esse fato à própria socialização dos homens, 

em que o cuidado não é visto como uma prática masculina e, normalmente, os homens procuram 

assistência médica somente quando existe uma sintomatologia evidente, fazendo menos 

consultas preventivas (WYKE et al, 1998; SCAIFE et al, 2000; COURTENAY 2000; LYRA-

DA FONSECA et al; TELLERÍA).  

No presente estudo o sexo do paciente não teve influência na positividade do EPF. Tal 

achado também foi relatado em estudos de Lodo et al (2010) realizado em São Paulo e em 

estudos de Neto et al (2010) realizado em Paracambi-RJ. No entanto, Bica et al, 2011 

demonstraram haver maior índice de positividade entre homens em seu estudo realizado em 

Porto Alegre. Outras pesquisas relatam que esse índice de parasitose com relação ao gênero 

pode variar de acordo com o estado em que se realiza o estudo e também com a idade. Gióia 

(1992) encontrou em seu estudo, na cidade de São Paulo, a mesma porcentagem de parasitados 

para ambos os sexos. Por outro lado, Mcharetti et al (2014) encontraram nas mulheres o maior 

percentual de positividade, estudo este realizado com idosos também no estado do Rio de 

Janeiro. Já no estudo de Beletini (2012) realizado com crianças no Paraná não houve diferença 

na frequência de parasitos entre os sexos. Sendo assim, não podemos afirmar que as parasitoses
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acometem mais um gênero em detrimento do outro, pois esta situação varia de acordo com as 

condições de cada região, idade e fatores predisponentes. Além disso, em um estudo realizado 

por Maia et al (2014) identificou-se que o sexo feminino foi quem mais solicitou exames (57%), 

assim como o grupo onde houve maior positividade (60%), o que pode estar relacionado ao fato 

de que as mulheres são as que mais procuram ajuda médica e, portanto, encontram-se maiores 

percentuais de parasitismo (GOMES et al, 2007).  

Apesar da maioria dos estudos estarem relacionados à crianças, pois estas são as mais 

acometidas pelas parasitoses intestinais, Menezes (2013) encontrou em sua pesquisa uma 

predominância do grupo classificado como adulto (51,9%). Da mesma forma, Maia et al (2014) 

constataram que os adultos foram os que mais buscaram atendimento, o que está de acordo com 

os achados do presente estudo onde 64% dos pacientes tinham idade entre 51-75 anos. Tal 

resultado pode ser justificado pelo fato de que os adultos, nestas faixas etárias, utilizam mais os 

serviços de saúde. Além disso, é importante considerar também um outro possível viés do 

presente estudo, relacionado ao tipo de serviço em que trabalhamos, visto que o serviço de 

gastroenterologia atende muito mais adultos do que crianças, as quais geralmente são atendidas 

no ambulatório de pediatria, sendo encaminhadas para o ambulatório de gastroenterologia 

somente quando necessário. Embora a maioria dos estudos mostrem as crianças como principal 

faixa etária acometida (VISSER et al., 2011; MUCHIUTTI et al, 2013; MELO et al, 2010; 

ZAIDEN et al, 2008; BEVILACQUA, 2009; REUTER et al, 2015; SANTOS et al, 2014B; 

FREI et al, 2008), outros estudos com pacientes de diversas idades também encontraram 

resultados semelhantes ao presente estudo, como as investigações de Lima et al (2012), com 

pacientes do SUS em São Paulo, que encontraram 55,6% de infectados na faixa etária entre 14 

e 49 anos; Lima et al (2015), em usuários de um laboratório do SUS no Ceará, que encontraram 

nos adultos 42,9% de todos os casos positivos; Inoue et al (2015), em pacientes do SUS da 

cidade de São Paulo, onde 17,2% dos pacientes entre 41 e 50 apresentaram protozoários e/ou 

helmintos e 17,1% de positividade entre 21 e 30 anos. Além destes, Magalhães et al (2013) 

encontraram, em uma população do interior de Minas Gerais, a maior faixa de positividade 

acima dos 51 anos. Sendo assim, os resultados aqui encontrados, com relação à faixa etária, 

podem ser justificados por um alto número de indivíduos atendidos no ambulatório de 

gastroenterologia com faixa etária entre 51 e 75 anos, apesar de, estatisticamente, a positividade 

do EPF não ter sido influenciada pela idade. 
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Muitos estudos têm relacionado a frequência das parasitoses intestinais com alguns 

fatores ambientais, sócio-econômicos e condições de saneamento básico (GIAZZI et al, 1982; 

MARTINI et al, 1985; MONTEIRO et al, 1988; LUDWIG et al, 1999). Com relação à 

escolaridade dos pacientes atendidos no setor de gastroenterologia do HUAP, muitos não 

terminaram o ensino fundamental (n = 62; 40%). No estudo de Visser et al (2011) a maioria 

dos indivíduos possuía ensino fundamental incompleto (56,8%) e poucos eram analfabetos 

(3,6%); assim como os dados obtidos por Magalhães et al (2013) que encontraram 5% de 

analfabetos e 66% de indivíduos com ensino fundamental e Bica et al (2011) onde grande parte 

da população adulta do estudo apresentava baixo grau de escolaridade, assim, nossos estudos 

corroboram com estes. Dhanabal, Selvadoss e Muthuswamy (2014) identificaram que 85% dos 

indivíduos participantes do estudo, na Índia, eram analfabetos, sendo a escolaridade relacionada 

inversamente à positividade de parasitoses. Segundo Castro et al (2004) e Macedo (2005), 

quanto maior a escolaridade, maior é a compreensão da importância dos cuidados de higiene 

pessoal, no preparo dos alimentos e no controle das enteroparasitoses.  Porém, apesar de muitos 

estudos demonstrarem associação entre o grau de escolaridade e o percentual de parasitose, no 

presente estudo não houve correlação estatística entre a positividade no EPF e a escolaridade. 

Entretanto, encontramos o maior número de parasitados no grupo que não havia completado o 

1º grau (ensino fundamental) (n=14; 22,6%), demostrando que as pessoas com menos instrução 

foram as mais acometidas pelas parasitoses, sendo um grupo de indivíduos que também é 

impactado pelos demais fatores ambientais e socioeconômicos que favorecem o parasitismo. 

A renda da população também é uma variável importante. Tavares-Dias & Grandini 

(1999) observam que a baixa renda familiar associada a outros fatores, como escolaridade, pode 

ser determinante para a infecção por enteroparasitos. Segundo Motta (2004), uma renda familiar 

inferior a um salário-mínimo é insuficiente para a aquisição das necessidades básicas de uma 

família; e para Macedo (2005), o baixo poder aquisitivo é um fator que influencia na ocorrência 

de parasitoses intestinais, principalmente devido a precárias condições higiênicas, sem 

infraestrutura habitacional e carente de saneamento. Alguns estudos indicam que as parasitoses 

intestinais são mais frequentes nas classes sociais mais baixas e decrescem gradativamente nas 

classes de maior poder aquisitivo (MOTTA, 2004; VISSER et al., 2011; SILVA et al, 2015). 

As populações com melhores condições financeiras estão menos sujeitas às doenças, 

principalmente as parasitárias (SANTOS, 2003). No presente estudo, a maioria dos pacientes 

pertencia a classes mais baixas, o que é semelhante a outros estudos que demonstram que uma 
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renda familiar mais baixa pode estar associada ao aumento das enteroparasitoses. No entanto, 

o maior percentual de indivíduos parasitados encontrava-se na categoria de maior renda, 

correspondendo a mais de 5 salários mínimos (n=4; 22,2%), o que pode ter duas explicações: a 

primeira seria de que o grupo é muito pequeno, por isso não representou a real porcentagem de 

uma população, e a segunda seria de que as pessoas com maior renda podem infectar-se através 

de outras fontes como por exemplo a alimentação fora de casa, em restaurantes e lanchonetes 

os quais não há certeza sobre a higiene adequada dos alimentos e dos manipuladores.  

Silva et al (2015), em seu estudo com crianças em Goiás, encontraram a maior 

prevalência (46,2%) de parasitoses intestinais em indivíduos com renda de até um salário 

mínimo. Magalhães et al (2013), em Minas Gerais, observaram que 54% das famílias tinham 

renda até 2 salários mínimos, e Menezes (2013), no Amapá, também relatou um predomínio 

em indivíduos que ganham um salário mínimo (55,4%). Em estudos com escolares, Santos et 

al (2014b) encontraram que a renda familiar mensal dos pais ou responsáveis pelas crianças 

com amostras positivas, na sua maioria, foi de um a três salários mínimos, diferentemente dos 

resultados encontrados por Ramos (2006), estudo realizado em Niterói, onde a maioria das 

crianças (43,6%) pertencia à classe com poder aquisitivo baixo, entretanto apenas 4,8% estavam 

com parasitose intestinal. Sendo assim, no presente estudo, a maioria dos indivíduos parasitados 

encontrava-se na classe mais alta, o que difere de todos os estudos mencionados anteriormente. 

Por outro lado, as análises estatísticas não indicaram uma correlação entre a renda e a 

positividade no EPF, o que pode ser explicado pela baixa frequência de pessoas em cada 

categoria de renda mensal. 

Está mais do que comprovado que as condições de higiene, saneamento básico e 

abastecimento de água são imprescindíveis para se evitar a infecção por parasitos e outros 

micro-organismos como vírus e bactérias. Sendo assim, neste estudo a maioria dos pacientes 

afirmou possuir saneamento básico em suas casas (85%), porém, também não tivemos 

correlação estatística entre o EPF e o saneamento. Entretanto, apesar da maioria dos pacientes 

ter acesso ao saneamento, os mais parasitados eram os que não possuíam saneamento em suas 

residências (27,3%).  

Um estudo realizado em Manaus (AM) mostrou que o despejo do esgoto a céu aberto é 

um fator de risco para parasitoses intestinais (VISSER et al, 2011). Segundo Cavinatto (1992), 

os dejetos humanos, quando são lançados sem nenhum tratamento ao meio ambiente 

possibilitam a proliferação de doenças nocivas ao homem e de acordo com Teixeira et al. 



89 

 

(2012), a prevalência de doenças infecciosas é um forte indicativo de que algum ou todos os 

Serviços de Saneamento Básico está fragilizado. No entanto, um estudo realizado em Niterói 

(RJ), por Ramos em 2006, mostrou que 84% das crianças entrevistadas viviam em casas com 

esgoto encanado e, destas, 57,0% apresentaram EPF negativo e 27,0% EPF positivo. Nessa 

perspectiva, considerando o saneamento como um fator de proteção, Lima et al (2015) 

observaram que os serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário apresentaram forte 

correlação negativa com a prevalência das enteroparasitoses, ou seja, quanto melhores são as 

condições de saneamento, menor é o parasitismo intestinal. Portanto, no presente estudo, os 

dados obtidos correlacionam-se com os demais, mostrando que o parasitismo foi maior no 

grupo de pessoas que não possuíam saneamento em suas casas, corroborando com a ideia de 

que o saneamento é fundamental para evitar as infecções parasitárias (HELLER, 1998). Sendo 

assim, podemos dizer que o serviço de saneamento básico influenciou na redução da taxa da 

infecção, assim como Basso et al. (2008) encontraram redução na prevalência de parasitoses 

intestinais, tendo como justificativa as melhorias sanitárias na região. Entretanto, apesar das 

melhorias nestes serviços, dados do IBGE de 2013 mostram que cerca de 16 milhões de 

domicílios brasileiros (29,7%) ainda não possuem simultaneamente serviços básicos de 

abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo e iluminação elétrica. Além disso, 

uma publicação do Ministério da Saúde e uma publicada pelo IPEA (BRASIL, 2002; 

WEGRZYNOVSKI, 2008) mostraram que a infraestrutura de saneamento básico no país ainda 

é desigual, estando concentrada nas áreas urbanas, nas regiões e nos estados com maior 

desenvolvimento econômico.    

A coleta de lixo nas residências dos pacientes participantes deste estudo representou 

94%, o que demonstra uma boa condição desta população no que se refere ao saneamento 

ambiental, contribuindo para uma menor ocorrência de parasitismo intestinal. Outros estudos 

encontraram resultados semelhantes como o realizado por Zaiden et al (2008) onde a coleta do 

lixo pelo sistema público de limpeza ocorreu em 98,2% dos casos. Visser et al (2011) 

encontraram 87,2% dos domicílios utilizando a coleta pública municipal e Silva et al (2015) 

tiveram em seu estudo 75% das residências utilizando o serviço público municipal. Assim como 

o tratamento do esgoto, a coleta de lixo também é fundamental para diminuir os casos de 

enteroparasitoses, visto que o lixo atrai animais, insetos e geram uma poluição ambiental que 

pode conter formas evolutivas dos parasitos, além de demonstrar que a população da região não 

se preocupa em recolher o lixo ou manter um ambiente limpo. Apesar de não termos encontrado 
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uma correlação estatística entre a positividade no EPF e a coleta de lixo, 28,6% (2/7) dos 

pacientes que não tinham coleta de lixo estavam parasitados enquanto 16,3% (24/147) dos 

pacientes que tinham coleta de lixo estavam parasitados.     

Além do saneamento ambiental, a qualidade da água é de fundamental importância para 

a saúde da população; 75% dos indivíduos disseram consumir água encanada e 74% também 

afirmaram fazer algum tipo de tratamento antes de ingeri-la. Mais uma vez os resultados 

estatísticos não permitem correlacionar a positividade do EPF com a água para consumo, mas 

podemos afirmar que a maioria da população estudada consome uma água adequada e isso pode 

não ser o fator de infecção. Sendo assim, pode existir uma outra fonte de infecção ou a 

população pode estar realizando um tratamento inadequado da água. Neste 12,5% dos pacientes 

que tinham poço artesiano foram positivos para algum parasito intestinal, o que foi semelhante 

ao encontrado por Visser et al (2011) que verificaram um percentual de 46,3% de positividade 

para quem utilizava água de poço. Por outro lado, o estudo de Santos et al (2014b) mostraram 

que a maior parte das crianças parasitadas recebia água da rede pública (71,4%), o que está de 

acordo com os achados do presente estudo, onde 17,9% dos que recebiam água encanada 

tiveram seus exames positivos. Da mesma forma, Ramos (2006) observou que 24% das crianças 

que moravam em casa com água encanada apresentaram algum parasito nas fezes e, das que 

realizavam tratamento na água, 8,0% foi encontrada com alguma parasitose intestinal, 

indicando que, mesmo com o tratamento ainda havia crianças parasitadas.      

Sabe-se que a higiene pessoal e dos alimentos é um fator importante para se evitar as 

infecções parasitárias. Entretanto, no presente estudo a maioria dos pacientes (85%) afirmou 

lavar sempre as mãos antes de comer e 96% disseram lavar as mãos após usarem o sanitário. 

Alguns estudos como o de Zaiden et al (2008) mostraram que não houve diferença significativa 

entre a positividade do EPF e a lavagem das mãos, nem com o hábito de lavar verduras e de 

andar descalço. Entretanto, no estudo de Ramos (2006) com crianças, a maioria (61%) das que 

afirmaram lavar as mãos antes de comer tiveram resultado negativo do EPF e das que lavavam 

as mãos após irem ao banheiro, a maioria (67%) também teve o EPF negativo, mostrando uma 

relação entre a higiene e a diminuição das enteroparasitoses. No presente estudo também não 

encontramos correlação estatística da positividade do EPF com a lavagem das mãos, nem com 

o hábito de lavar verduras e de andar descalço. No entanto, 16,7% dos pacientes que afirmaram 

lavar as mãos antes de comer estavam parasitados e, dos que não lavavam com frequência, o 

percentual foi maior, 17,4%. Sendo assim, podemos afirmar que a higiene pessoal, como tomar 
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banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições e após a defecação, cortar as unhas, andar 

calçado, dentre outras medidas básicas, são necessárias para uma boa saúde e têm sido eficazes 

para evitar infecções causadas por parasitos (GIRALDI et al, 2001; BEZERRA et al, 2003; 

GURGEL et al, 2005).   

Alguns estudos demonstraram uma maior positividade para parasitoses nos sujeitos que 

possuem animais em comparação com os que não possuem (RAMOS, 2006; REUTER et al, 

2015). No presente estudo, a frequência de positividade no EPF foi maior nos que disseram 

possuir animais de estimação (21,7%) comparados aos que não tinham animais (10,1%), porém, 

esta diferença não foi estatisticamente significativa. Por outro lado, podemos observar que os 

parasitos encontrados no presente estudo não têm, em sua maioria, um potencial zoonótico, o 

que pode explicar a ausência de significância entre os pacientes parasitados que possuíam 

animal e os que não possuíam. Plant et al, (1996) afirmam que o contato íntimo entre animais 

e o homem pode promover de forma involuntária a transmissão zoonótica de diversos 

patógenos. Santos et al. (2007) afirmam que a presença de animais domésticos como cães e 

gatos de estimação resulta em maior exposição do homem a agentes com potencial zoonótico, 

pois muitos animais são hospedeiros definitivos ou intermediários de parasitos que podem ser 

transmitidos ao homem e causar doenças. Segundo Gurgel et al. (2005), a maioria da população 

que possui um animal de estimação não reserva um local para os animais defecarem, além do 

fato destes poderem circular pelas ruas próximas às suas casas, ficando vulneráveis à infecção 

por parasitos através da ingestão de água e alimentos fora do domicílio. Sendo assim, é 

importante que as pessoas que desejam ter animais de estimação tenham o devido cuidado com 

a higiene e com a saúde dos mesmos (BLAZIUS et al., 2005).      

Em relação às queixas clínicas e co-morbidades dos pacientes, se formos analisar 

somente as pessoas que tiveram resultados de EPF positivos para algum parasito patogênico, 

somente um paciente estava no setor de DII e foi diagnosticado com E. histolytica e o mesmo 

não possuía co-morbidade associada. Tanto para Strongyloides stercoralis (n=3) quanto para 

Giardia duodenalis (n=2), os pacientes apresentavam como co-morbidade hepatite C (n=4/5) 

ou outras hepatites crônicas (n=1/5). Um estudo indica que as doenças crônicas hepáticas 

podem ser consideradas imunocomprometedoras e, como os parasitos muitas vezes são 

oportunistas, podem causar infecções mais graves nestes pacientes (TULI et al, 2010). 

Entretanto, no estudo de Hegab et al (2003) os autores relataram uma alta incidência de 

protozoários intestinais oportunistas em pacientes pediátricos com doenças hepáticas crônicas, 
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mas não foram detectados helmintos. Aoyama et al (2007) encontraram uma relação inversa 

entre doença hepática autoimune e infecção pelo S. stercoralis, sendo a imunomodulação 

induzida pela infecção crônica uma possível explicação para esta relação negativa. 

 Diversos autores relatam uma correlação entre a presença de infecções por helmintos, 

induzindo respostas imunes, a uma possível proteção do organismo contra doenças 

inflamatórias intestinais (STRACHAN, 1989; GREEN et al., 2006; PONTE et al, 2007; 

ELLIOT et al, 2007). Apesar de não termos um número amostral grande de pacientes do setor 

de DII, nenhum dos pacientes pesquisados possuía infecções por helmintos, o que está em 

consonância com as teorias citadas acima. Por outro lado, existem estudos que demonstram 

uma possível correlação entre a presença de protozoários, mesmo que não patogênicos, com o 

desencadeamento de DII (BELTRÁN et al., 2005; RAMIREZ-MIRANDA et al, 2010; 

GONZALEZ et al, 2012). A presenças destes protozoários poderiam funcionar como gatilhos 

para as reações inflamatórias observadas nas DII (MYLONAKI et al, 2004). Desta forma, o 

maior percentual de positividade observado nos pacientes do setor de DII no presente estudo 

corrobora com as teorias apresentadas pelos estudos acima citados. Entretanto, mais estudos 

precisam ser conduzidos nesta área, utilizando um número maior de indivíduos para que uma 

melhor análise destes fatores seja realizada.        

Além disso, quando comparamos os dados relacionados às doenças alérgicas e auto-

imunes e a frequência das enteroparasitoses, podemos observar que há um crescente aumento 

das mesmas justamente nos países onde o número de pessoas parasitadas vem decaindo, como 

é o caso de países mais desenvolvidos em comparação com países mais pobres (ABERG et al, 

1995; VON MUTIUS et al, 1998; BEASLEY, 1998; WGO, 2009). Alguns estudos têm 

demonstrado também, que a prevalência das doenças alérgicas, tais como a asma e a rinite, tem 

aumentado nos países desenvolvidos (ABERG et al, 1995; VON MUTIUS et al, 1998) e, por 

outro lado, ela é mais baixa nos países pobres (BEASLEY, 1998). Alguns trabalhos vêm 

mostrando um crescimento no número de casos de doenças inflamatórias intestinais no Brasil 

(GABURRI et al., 1998; SOUZA et al., 2002, DE SOUZA et al., 2008; OLIVEIRA et al, 2010; 

KLEINUBING-JÚNIOR et al., 2011) e outros, assim como no presente estudo, que as 

parasitoses em algumas regiões mais desenvolvidas vem diminuindo (ABERG et al, 1995; 

VON MUTIUS et al, 1998; BEASLEY, 1998; WGO, 2009); sendo assim, uma hipótese a se 

questionar seria se o Brasil não está adquirindo características de países mais desenvolvidos, 

onde o número de parasitoses diminui e os casos de DII aumentam. 
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6.2 POSITIVIDADE PARA ENTEROPARASITOS 

Nos últimos anos têm-se percebido que o número de indivíduos parasitados no Brasil 

vem diminuindo em pequenas proporções, principalmente em regiões com maior crescimento 

econômico como os estados do Sudeste. No presente estudo encontramos 17% de pacientes 

parasitados, o que podemos considerar uma baixa frequência aproximando-se de outros estudos 

com resultados semelhantes como o trabalho de Silva & Camello (2013), realizado com 

pacientes do Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro, que não alcançou 10% de 

positividade, assim como nos achados de Lodo et al (2010) onde 15,7% dos pacientes atendidos 

em uma unidade de saúde em São Paulo foram positivos e, também, com o estudo de Bica et al 

(2011) com usuários de um laboratório de análises clínicas em Porto Alegre, que encontraram 

22,9% de enteroparasitos. No entanto, devemos também considerar que estudos com 

populações pré-definidas, como pacientes de hospitais podem gerar um viés, visto que são 

pessoas que buscam um cuidado com a saúde, o que pode refletir na baixa frequência de 

parasitoses. Outra pesquisa realizada por Ferreira et al (2000) em São Paulo, também mostrou 

um decréscimo na prevalência dos parasitos nas décadas de 80 e 90. De acordo com Heller 

(1997) os países com maior desenvolvimento apresentam menores carências nos serviços de 

saneamento e, consequentemente têm populações mais saudáveis, o que pode ser extrapolado 

aos níveis estaduais, dentro de um mesmo país. Ou seja, se algumas regiões possuem mais 

investimentos, as mesmas terão menos problemas de saneamento e saúde.  

De acordo com um estudo realizado em uma população atendida em um centro de saúde 

na cidade de Assis, São Paulo, entre 1990 e 1992, observou-se uma tendência ao decréscimo 

progressivo na prevalência de protozoários e helmintos, além da presença de protozoários não 

patogênicos, na maioria dos casos positivos (LUDWIG, 1999), o que também está de acordo 

com o presente estudo, no qual encontramos mais protozoários, em sua maioria não 

patogênicos, do que helmintos. Magalhães et al (2013) que estudaram uma população do 

interior de MG, Lima et al (2015) que estudaram usuários de um laboratório do SUS no CE e 

Inoue et al (2015) que estudaram pacientes atendidos pelo SUS na cidade de SP, também 

encontraram protozoários não patogênicos na maioria dos indivíduos parasitados, o que indica 

uma mudança no panorama das parasitoses intestinais no Brasil.  

Apesar do número de parasitados em regiões mais desenvolvidas do país estar 

diminuindo, em outras a ocorrência de parasitoses intestinais ainda é muito elevada, como foi 

encontrado nos trabalhos de Silva et al (2014) em uma ação extensionista de promoção de 
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saúde, em uma área ribeirinha do Pará, onde 94,5% estava com alguma parasitose. Da mesma 

forma, Vieira & Benetton (2013) estudando pacientes atendidos no SUS no Amazonas 

observaram 86,9% de parasitados e Costa et al (2015) em um estudo com escolares no interior 

de SC, encontraram 66% de parasitados.    

Komagone et al. (2007) avaliaram crianças e funcionários de creches em Itambé (PR) e 

encontraram 43% de amostras positivas para protozoários, mas apenas 1,4% de amostras 

apresentavam parasitismo por helmintos. Os estudos de Uchôa (2009) com crianças em Niterói 

também reforçaram essa tendência, assim como os resultados de Zaiden (2008) também com 

crianças em GO e Silva & Camello (2013) em pacientes de um hospital universitário do RJ, 

que encontraram maior prevalência de protozooses em relação às helmintoses. Por outro lado, 

devemos levar em consideração o hábito dessas crianças, por exemplo, se elas têm costume de 

brincar no solo, o que é um fator importante para a aquisição de geo-helmintos. Se elas não 

entram em contato com o solo, o decréscimo observado pode ser resultado da não exposição 

aos fatores de risco, algo extremamente natural no século XXI, onde muitas crianças substituem 

brincadeiras na natureza por jogos eletrônicos dentro de suas residências. Muitos estudos 

também vêm apontando para um maior número de casos de protozoários não patogênicos, como 

o trabalho de Visser et al (2011) em uma população cadastrada no programa da saúde da família 

em Manaus; Damazzio et al (2013) realizado em uma comunidade quilombola no ES; 

Magalhães et al (2013) em um estudo com população do interior de MG e Inoue et al (2015) 

em pacientes atendidos no SUS em SP.    

A ausência de positividade para ovos de helmintos pode estar relacionada a uma 

melhoria, mesmo que pequena, no sistema de saneamento básico ou higiene adequada e 

aumento do acesso aos serviços de saúde no país como um todo. Porém, a presença de cistos 

de protozoários indica que a contaminação fecal oral ainda é a fonte de infecção, podendo 

refletir a deficiência na higienização correta da água e alimentos, bem como com os cuidados 

pessoais (NEVES, 2005). Além disso, a presença de protozoários, mesmo que não patogênicos, 

são indicadores de contaminação ambiental por fezes de humanos, reflexo de problemas 

relacionados ao saneamento e a qualidade da água da população.  

Como o estudo foi realizado em Niterói, podemos pressupor que a baixa positividade 

no presente estudo pode estar relacionada ao fato de que este município tem boas condições de 

saneamento. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) o IDH do 

município de Niterói (0,837) é maior que a média do Brasil (0,727) e do estado do Rio de 
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Janeiro (0,761). Além disso, Niterói tem um melhor investimento em saneamento, observado 

até mesmo neste estudo com os pacientes atendidos no HUAP, mostrando realmente que pode 

ser uma característica da população atendida neste hospital. Em uma pesquisa realizada pela 

Trata Brasil em 2015, o abastecimento de água já acontecia para 100% da população da cidade, 

e 92,8% da população tinha coleta de esgoto, sendo 92,8% tratado (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2016). 

Entretanto, sabemos que as parasitoses ainda acometem milhares de pessoas em nosso 

país, e a utilização de anti-helmínticos de forma aleatória, sem a realização do EPF pode 

influenciar nos resultados obtidos. Além disso, apesar de alguns trabalhos mostrarem o 

decréscimo das enteroparasitoses, outros estudos realizados com crianças ainda mostram um 

percentual elevado de infecções parasitárias, em diversas regiões do país (GURGEL et al, 2005; 

RAMOS, 2006; ZAIDEN et al, 2008; BOEIRA et al, 2010; SANTOS et al, 2014; REUTER et 

al, 2015). Sendo assim, apesar de parecer que a ocorrência de parasitoses intestinais esteja 

diminuindo, a realidade pode ser bastante diversa, principalmente devido aos vieses que podem 

gerar dados irreais, entre eles:poucos estudos em algumas regiões do país, refletindo a realidade 

de pequenas localidades; pesquisas concentradas em crianças, o que dificulta o entendimento 

das infecções em outras faixas-etárias; uso indiscriminado de medicamento, que podem 

camuflar os resultados; técnicas mal executadas gerando falsos-negativos; metodologias de 

estudo não padronizadas, o que dificulta a comparação entre os estudos; e estudos pontuais que 

não permitem observar o todo.  

Em um estudo realizado no Hospital de Clínicas em SP, entre 1980 e 1999, o número 

de casos de doenças inflamatórias intestinais aumentaram; foram admitidos 257 casos novos da 

DII, sendo 126 da DC e 131 da RCUI (SOUZA et al, 2002). Para explicar tal fato, alguns 

estudos indicam que o aumento das doenças alérgicas e auto-imunes pode estar relacionado 

com a influência do meio ambiente no sistema imunológico (POSER et al, 1989; ROSATI et 

al, 1998; ELLIOTT et al, 2000; FARROKHYAR et al, 2000; PONTE et al, 2007). Nos países 

ricos, a menor exposição a agentes infecciosos pode modificar o sistema imunológico dos seres 

humanos e contribuir para o aumento da prevalência de doenças alérgicas (PONTE et al, 2007). 

Como as parasitoses intestinais têm um importante papel na resposta inflamatória intestinal, 

desafiando o sistema imunológico, podemos levantar a hipótese de que uma diminuição do 

contato com parasitos intestinais pode estar interferindo na resposta imune intestinal, 

provocando um aumento nas DII. Existem evidências de que indivíduos que vivem em 
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ambientes com maior risco de infecções têm menos chance de desenvolver doenças auto-

imunes (LEIBOWITZ et al, 1966; MCKINNEY et al, 2000). 

Além disso, um ensaio clínico demonstrou que a exposição a helmintos inibiu as 

manifestações clínicas da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, ambas doenças auto-

imunes (SUMMERS et al, 2003). Sendo assim, um questionamento é válido: será que as 

parasitoses intestinais são importantes para o desenvolvimento de uma resposta protetora do 

trato intestinal? (MALAQUIAS et al, 1997; DOETZE et al, 2000; VAN DEN BIGGELAAR et 

al, 2000; VAN DEN BIGGELAAR, 2004; ARAÚJO et al, 2000; COOPER et al, 2003; 

MEDEIROS et al, 2003; PONTE et al, 2007). Será que o aumento das DII está associado ao 

pouco contato do sistema imunológico intestinal com micro-organismos que não fazem parte 

da microbiota intestinal? (CAMPIERI et al, 2001; BRANDT et al, 2006; SONNENBERG, 

2008; IYER et al., 2013). Será que o excesso de cuidado higiênico está diminuindo as 

parasitoses intestinais, mas por outro lado está gerando um aumento de doenças inflamatórias 

e alergias alimentares (STRACHAN, 1989)? 

Neste estudo realizado com pacientes do HUAP de Niterói, RJ, poucos pacientes eram 

do setor de DII (14,7%; n=23/156), isso deve-se principalmente ao fato de que, inicialmente os 

pacientes com alguma queixa clínica gastrointestinal são atendidos no setor de 

gastroenterologia geral e, somente se detectado alguma relação com DII são encaminhados para 

o setor específico. Apesar de termos encontrado um percentual baixo de parasitados, do total 

destes (n=26), 6 pacientes eram provenientes do setor de DII, correspondendo a 23,1% de 

positividade. Os pacientes deste setor estavam parasitados principalmente por protozoários não 

patogênicos, exceto um que estava parasitado por E. histolytica. Por outro lado, se formos 

comparar as porcentagens de positividade com relação ao número de pacientes em cada setor, 

a maior frequência estaria no grupo das DII com 26,1% de positividade (n=6/23), apesar de não 

ter havido diferença estatisticamente significativa. Assim, estes dados não nos permitem 

afirmar alguma relação entre parasitoses e DII, mas apontam para a necessidade de mais estudos 

com um número amostral maior, principalmente porque outros estudos estão indicando 

aumento de DII nos países em desenvolvimento e diminuição das parasitoses intestinais, como 

é o caso do Brasil, reforçado pelos achados desse estudo (BEASLEY, 1998; PONTE et al, 2007; 

WGO, 2009).  

Nenhuma das amostras analisadas foi positiva para Cryptosporidium spp. no teste 

imunológico e isso pode ser explicado principalmente porque a população de risco para esta 
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parasitose são os imunodeprimidos, especialmente os infectados com o vírus da 

imunodeficiência humana adquirida (HIV) e crianças (PETERSON, 1992; CAMA et al, 2007; 

CAMA et al, 2008), os quais não fizeram parte de nosso grupo de estudo. 

Já na pesquisa de antígenos de E. histolytica foi observada apenas uma amostra positiva. 

Tal resultado pode ser explicado pelo tamanho da população de estudo, que foi pequena, e 

também pelo fato de que a E. dispar é aproximadamente 10 vezes mais prevalente do que a E. 

histolytica, por isso é mais comum encontrar a espécie comensal (ALLASON-JONES et al, 

1986; REED et al, 1991).  

6.3 METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA O DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DE 

FEZES 

Diversos estudos já mostraram que o diagnóstico correto das parasitoses é fundamental 

para que a saúde da população seja preservada (MÁRQUEZ et al, 2002; BOEIRA et al, 2010).  

Mesquita et al. (1999) e Mello, Rocha & Moreira (2000) afirmaram que a coleta de múltiplas 

amostras fecais aumenta a sensibilidade de detecção parasitária, principalmente naquelas que 

apresentam períodos de eliminação intermitentes, e que a realização de pelo menos duas 

técnicas de diferentes metodologias seja empregada para que se obtenha um aumento da 

eficiência do diagnóstico. Além disso, a Organização Mundial de Saúde indica a realização da 

leitura de três lâminas para cada amostra fecal (OMS, 1999), já que a leitura de apenas uma 

lâmina pode induzir a ocorrência de falsos negativos (ORO et al., 2010; SIQUEIRA et al, 2011; 

CUNHA et al., 2013).           

 No presente estudo, a técnica de Hoffman, Pons e Janer foi a mais sensível, pois 

identificou 88,5% dos indivíduos parasitados (n=23/26), seguido da técnica de Faust et al que 

detectou 61,5% dos parasitados (n=16/26). Isto pode ser explicado tanto pelo tempo de 

sedimentação,  visto que todas as amostras foram submetidas a 24hr em sedimentação, o que 

aumenta a eficiência da concentração de estruturas parasitárias, quanto pelo maior número de 

lâminas analisadas nesta técnica. Além disso, conforme observado no presente estudo, a 

ocorrência de uma prevalência subestimada pode decorrer da técnica de análise fecal utilizada. 

Para Pezzi e Tavares (2007), é interessante a aplicação de mais de um método de análise das 

fezes, a fim de garantir maior fidedignidade do cenário epidemiológico, tendo em vista a 

variabilidade morfológica e biológica do parasito (MAIA et al, 2014).   
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Deve-se salientar também que a solicitação da pesquisa de larvas pela técnica de 

Baermann-Moraes (MORAES, 1948) torna-se importante pois é a mais indicada para encontro 

de Strongyloides stercoralis, apesar de, no presente estudo, termos encontrado o parasito nas 

outras técnicas, o que pode ser um reflexo de uma alta carga parasitária. Apesar de nenhum 

teste ser considerado 100% sensível para o diagnóstico de estrongiloidíase (SUDRÉ et al, 

2006), no estudo de Sato et al. (1995) o método de cultura em placa de ágar demonstrou maior 

sensibilidade, porém, em relação ao custo benefício, a técnica de Baermann-Moraes é mais 

rápida e mais econômica (KAMINSKY, 1993).      

 O uso de amostras seriadas para cada paciente demonstrou que o encontro de parasitos 

nas fezes aumenta pelo exame de amostras múltiplas. Dados semelhantes também foram 

encontrados por Cartwright (1999) que obteve uma sensibilidadede 75,9% usando apenas uma 

amostra, sendo aumentada para 92% em duas amostras e 100% utilizando 3 amostras. Vale 

ressaltar também que no presente estudo, três (11,5%) pacientes seriam negativos caso somente 

uma amostra fosse analisada, o que demonstra a real importância da solicitação de mais de uma 

amostra para cada paciente a fim de que aumente a sensibilidade diagnóstica. Isto ocorre em 

razão da intermitência da passagem e eliminação de certos parasitos no hospedeiro (TIBIRIÇÁ 

et al, 2009). Cartwright (1999) considera que a coleta em três dias diferentes, minimizaria o 

risco de ausência de estruturas parasitárias, justamente porque alguns parasitos não são 

eliminados nas fezes todos os dias.        

 Um estudo realizado por Tibiriçá et al (2009) permitiu eleger o número de cinco lâminas 

por amostra de fezes como padrão-ouro, tanto para encontro de helmintos quanto de 

protozoários, sendo a positividade inferior a 60% em análise de apenas uma lâmina por amostra, 

aumentando para 79,7%, quando se investigou uma segunda lâmina. A análise de três lâminas 

por amostra teve uma sensibilidade de 87,5% e especificidade de 99,3%, o que torna este um 

número satisfatório para a metodologia. No presente estudo também observamos que a leitura 

de mais de uma lâmina por amostra fez diferença nos resultados e foi importante para evitar 

falsos negativos. Encontramos um aumento de sensibilidade de acordo com o número de 

lâminas analisadas; na amostra 1, com a leitura da 1ª lâmina encontramos 9% de positividade, 

aumentando 1,9% na leitura de duas lâminas. Na amostra 2, primeira lâmina, encontramos 7,7% 

de positividade, aumentando 0,6% com a leitura de duas lâminas e 0,4% com a leitura da 3ª 

lâmina. Já na amostra 3, na primeira leitura foi encontrado 5,2% de positividade, tendo um 

aumento de de 1,3% com a leitura de duas lâminas.  
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6.4 PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS E ESTUDANTES DE MEDICINA EM RELAÇÃO AO 

EPF 

Nosso estudo compreendeu 244 entrevistados, sendo a maioria composta de internos 

(63,5%), principalmente pelo fato de serem em maior número e por estarem mais disponíveis 

para responder os questionários. Diversas especialidades participaram do estudo, mas por ser 

relacionado às infecções gastrointestinais, esperava-se que os profissionais desta área tivessem 

maior familiaridade com os assuntos perguntados. Se formos considerar as respostas adequadas, 

os profissionais da área de gastroenterologia tiveram, em geral, respostas adequadas. 

 Diversos estudos centrados no paciente mostram que o médico deve ser um bom ouvinte 

devendo exercer, também, o papel de educador e orientador (STEWART et al, 2000; LAYBER 

et al, 2008; RIBEIRO & AMARAL, 2008). Sendo assim, é muito importante que o profissional 

de saúde converse com seu paciente e busque saber sobre sua história, seus hábitos e entenda o 

que pode estar levando-o à procura de assistência médica. Sabendo desta importância da relação 

médico-paciente, questionamos sobre o momento em que os profissionais conversam com o 

paciente sobre parasitoses. Grande parte (44,3%) afirmou conversar mesmo que ele (paciente) 

não estivesse infectado por um parasito, desde que pertença a um grupo de risco. Por outro lado, 

um grupo grande de profissionais (36,5%) afirmou conversar apenas quando ele ou familiar 

está infectado por um parasito ou tenha suspeita de infecção e, ainda 6,6% disseram não 

conversar sobre o assunto. Entretanto, mesmo em regiões com poder aquisitivo mais alto, como 

é o caso de Niterói, existe uma parcela da população vivendo em área de risco como moradores 

de comunidades e de rua, portanto, a orientação por parte do médico, deve ser para todos, 

principalmente para reforçar as formas de prevenção, independente se ele tem algum sinal ou 

sintoma. De acordo com Fortes (2002) é preciso saber atuar de forma simples e eficaz para 

manter a saúde e, a principal forma de se alcançar esta meta, é através da educação em saúde 

para a prevenção das doenças; por isso, não se deve conversar somente com os pacientes vindos 

de áreas de risco ou que se infectam frequentemente, mas sim com todos eles a fim de evitar 

parasitoses e outras infecções/doenças.      

 Muitos profissionais alegaram que raramente se deparam com casos suspeitos de 

parasitose, o que pode ser explicado pelo fato de que muitas especialidades não eram 

correlacionadas aos problemas gastrointestinais e também ao fato de ser um hospital que, apesar 

de atender pessoas de todos os níveis socioeconômicos e de diversas regiões do estado do Rio 

de Janeiro, tem grande parte dos pacientes provenientes de Niterói, uma cidade mais 

desenvolvida e com menor frequência de parasitoses. Além disso, esta pergunta pode ser 
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relacionada com a questão anterior, pois se os profissionais não vêem parasitoses em suas 

rotinas clínicas, eles podem não achar importante conversar com o paciente sobre o assunto, ou 

até mesmo podem esquercer-se. Diferentemente deste estudo, Layber et al (2008), relataram ter 

uma alta frequência de consultas médicas devido a parasitoses, porém o estudo foi realizado em 

uma unidade básica da saúde e o município de estudo (Tapejara-PR) tem uma situação social e 

econômica ruim, o que pode explicar uma alta frequência de consultas de indivíduos 

parasitados.          

 Quando solicitamos que respondessem para quais parasitoses solicitariam EPF, os 

resultados mais frequentes foram para ascaridíase, amebíase, estrongiloidíase e giardíase, todas 

com mais de 85% das respostas, as quais foram corretas. No entanto, também observamos 

respostas incorretas: Larva migrans (1 docente e 3 internos), Toxoplasmose (2 internos) e 

Cisticercose (2 docentes, 3 residentes e 8 internos), e respostas parcialmente corretas, como 

Enterobíase (2 docentes, 3 médicos, 2 residentes e 28 internos), pois a técnica mais adequada 

para esta parasitose é a de Graham (1941). O que podemos observar com as respostas obtidas é 

que, apesar de muitos profissionais terem acertado a resposta, ainda há um número considerável 

que confunde métodos de diagnóstico, visto que existem alguns parasitos que não são 

encontrados em exame de fezes. Portanto, para todas estas infecções, não é indicado o EPF, o 

que nos faz perceber que os entrevistados não têm de forma consolidada quais parasitoses 

podem ser diagnosticadas por este método (EPF), como são os ciclos biológicos dos parasitos 

e suas formas de transmissão, fato este importante, visto que é através da solicitação do exame 

correto que pode-se fazer um diagnóstico preciso. No estudo de Domjahn et al (2013) mais de 

um terço dos entrevistados não sabiam quais parasitos eram identificáveis por meio de testes de 

rotina (EPF) e 7,7% afirmaram que toxoplasmose poderia ser identificada por este método. Em 

outro estudo realizado por Hindi (2014) na Palestina, 34,1% de médicos e 20,8% de técnicos 

acreditavam que o EPF era suficiente para diagnosticar Enterobius vermicularis e poucos 

utilizavam a técnica mais adequada de fita gomada (18,5%). Isto nos mostra, não só no presente 

estudo como em outros, que os profissionais da área da saúde têm um conhecimento insuficiente 

com relação ao diagnóstico de parasitoses, no entanto, grande parte dos erros foram de internos, 

sendo necessário, então, um maior cuidado na formação, já que os mesmos ainda são estudantes.

  Quando solicitamos aos entrevistados que transcrevessem exatamente como solicitam 

o EPF, foi possível observar que houve uma grande variedade de respostas, sendo a maioria 

delas incompletas. Grande parte das respostas (48,8%) continham apenas a solicitação de EPF 
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sem mencionar a técnica, a suspeita clínica e/ou o número de amostras a serem entregues. Além 

disso, a maioria das respostas incompletas foi dada por internos, enquanto que as únicas 

respostas completamente corretas (0,8%) foram respondidas por um médico e um docente, 

ambos da gastroenterologia. Quando analisamos as respostas, podemos perceber que muitas 

solicitações somente contêm os dizeres “solicito EPF”, não sendo estes suficientes para 

direcionar o laboratório a realizar a técnica mais adequada ao diagnóstico ou indicar a 

quantidade suficiente de amostras necessárias para detectar o parasito. Além disso, informar 

qual é a suspeita clínica é muito importante para que o laboratório utilize uma técnica mais 

adequada (SOUZA et al, 2009).         

 As técnicas diagnósticas também são de extrema importância para a pesquisa de 

parasitos, sendo assim, quando o médico direciona qual técnica deve ser utilizada pelo 

laboratório, mais chances há de se realizar um método mais sensível e específico para a suspeita 

clínica. Com isso, quando solicitamos que respondessem qual técnica utilizariam para 

confirmar uma suspeita de estrongiloidíase, 69,3% dos entrevistados responderam corretamente 

(pesquisa de larvas). Neste caso, impressiona observar que de 19 médicos participantes da 

pesquisa, somente 5 (26,3%) responderam corretamente, mostrando que existem dúvidas 

quanto à forma correta de diagnóstico. Além disso, se observarmos o percentual de respostas 

corretas acumuladas, ou seja, qual percentual de entrevistados que responderam as três opções 

de técnicas para diagnóstico de estrongiloidíase (pesquisa de larvas + exame de escarro + 

exames imunológicos), os residentes foram os que tiveram maior frequência de respostas 

adequadas.            

 No estudo de Domjahn et al (2013) a maioria dos médicos entrevistados presumia que 

os testes para Cryptosporidium spp. estavam incluídos nos testes de rotina, assim como no 

trabalho de Wiebbelling et al (2002) que, inclusive, disseram que não solicitam testes 

específicos devido à baixa ocorrência da doença (criptosporidiose), devido à falta de 

familiaridade com a doença e também devido à falta de conhecimento dos testes. Entretanto, é 

importante que o médico solicite o teste específico, pois nenhum laboratório realiza procura 

específica do parasito se esta não for requisitada pelo médico (ROBERTS et al, 1996; 

WIEBBELLING et al, 2002; ROSS et al, 2009). Sendo assim, mostra-se necessário um 

aprimoramento, através de cursos de reciclagem sobre parasitoses intestinais para esses 

profissionais.          

 Ainda quanto as técnicas diagnósticas, perguntamos qual a utilizada para confirmar a 



102 

 

suspeita de Amebíase. A opção “EPF comum com amostras seriadas coletadas em dias não 

consecutivos” obteve o maior percentual das respostas (69,3%), seguido de esfregaço e 

coloração fecal (40,2%) e exames imunológicos (36,5%). Entretanto, a melhor forma de 

diagnosticar a amebíase é através de coloração fecal específica e de testes imunológicos que 

diferenciam a espécie comensal (E. dispar) da patogênica (E. histolytica); sendo assim, a 

maioria dos entrevistados, para esta questão, também responderam de forma incorreta, apesar 

de ter um número expressivo de entrevistados que responderam corretamente. A categoria que 

obteve o maior percentual de respostas corretas para esta questão (“Esfregaço e coloração fecal” 

e “Exames imunológicos”) foi a dos docentes correspondendo a 53,6% e 51,2%, 

respectivamente. Mais uma vez, somente quatro médicos responderam “esfregaço e coloração 

fecal” e dois “exames imunológicos”. Além disso, existe um número expressivo de 

entrevistados que apontaram como técnica o “EPF comum com amostras seriadas em dias 

consecutivos” e o “EPF comum em dias não consecutivos”, ambos não indicados. Um estudo 

realizado em Cuba em 1998 (FERRER et al, 1998) mostrou que o EPF é a forma mais utilizada 

naquele país para detectar o complexo E. histolytica/E. dispar, porém ele não diferencia a 

ameba patogênica da não patogênica, gerando frequentemente falsos diagnósticos de amebíase 

(WALSH, 1986; NÚÑES et al, 1997).       

 Como já discutido anteriormente, o número de amostras solicitadas pelo médico 

também influencia no resultado do EPF. Já foi demonstrado que o número ideal para melhorar 

a sensibilidade do teste seria de 3 amostras, colhidas principalmente em dias não consecutivos 

(CARTWRIGHT, 1999; MELLO et al, 2000). No presente estudo, a grande maioria dos 

entrevistados (62,7%) respondeu que solicita três amostras de rotina, o que estaria de acordo 

com os trabalhos que indicam este número como padrão. Porém, ainda há um percentual alto 

de entrevistados que solicita apenas uma amostra para o paciente (27,9%). Sabe-se que a 

orientação sobre como coletar e preservar a amostra é extremamente importante para que o 

resultado do EPF seja fidedigno (DE CARLI & OLIVEIRA, 2001). Sendo assim, neste trabalho 

mais da metade dos entrevistados (65,6%) afirmou orientar os pacientes em relação à realização 

da coleta da amostra, porém muitos profissionais e estudantes de medicina acreditam que a 

orientação será realizada pelo laboratório (28,3%) ou não realizam esta orientação porque 

desconhecem a forma correta de coleta (10,2%) ou, ainda, porque acham que esta não é uma 

atribuição do médico (5,3%). Isto demonstra que, apesar da grande maioria realizar a 

orientação, muitos ainda não percebem a importância de orientar o paciente sobre a forma de 
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coleta, o que é imprescindível para um resultado correto. Além disso, observa-se também que 

alguns não sabem como orientar, demonstrando a falta de preparo com relação aos 

procedimentos, o que nos faz perceber a necessidade de educação continuada destes 

profissionais, seja ela através de cursos ou palestras de aperfeiçoamento e reciclagem, 

principalmente porque muitos já passaram pela fase de formação acadêmica há muitos anos e 

as informações vão se esvaindo com o passar do tempo.       

 O uso indiscriminado de antiparasitários é bastante preocupante no Brasil, visto que 

muitas pessoas utilizam estes medicamentos sem prescrição médica e, ainda, há muitos médicos 

que receitam antiparasitários sem realização de exame ou até mesmo devido à sintomatologia. 

Em relação à isto, perguntamos aos entrevistados em quais situações eles prescrevem 

medicamentos antiparasitários, e a grande maioria afirmou quando o paciente está com 

resultado positivo no EPF (90,6%). Porém, como mais de uma opção poderia ser marcada, 

muitos disseram medicar os pacientes mesmo com resultado negativo do EPF (42,6%) e, ainda, 

como medida profilática para pacientes em grupos de risco. Esta informação é bastante 

importante, visto que podemos observar que muitos profissionais da saúde preferem medicar 

os pacientes mesmo sem ter a certeza que há necessidade de utilizá-los.  Isto torna-se ainda 

mais preocupante quando sabemos que já há resistência de parasitos à alguns medicamentos 

(GARDNER & HILL, 2001), portanto, esta prática deve ser revista nas equipes médicas para 

que o uso indiscriminado de medicamentos não se torne rotina. No estudo de Pupo et al (2010) 

a maioria dos médicos informaram que medicam seus pacientes sem confirmação parasitológica 

e Krueger et al (2007) encontraram que 66,8% de obstetras e ginecologistas acreditam que o 

tratamento de portadores assintomáticos é necessário, no caso de giardíase.  

 Também questionamos aos entrevistados como eram suas condutas frente a pacientes 

com sintomas gastrointestinais mesmo tendo o resultado do EPF negativo. A maior frequência 

de respostas foi para a solicitação de um novo EPF (56,1%) o que seria bastante adequado, além 

de um novo exame, muitos solicitariam exames mais específicos e também questionariam os 

pacientes sobre o número de amostras e a forma que realizaram a coleta, bem como observariam 

se as técnicas utilizadas pelo laboratório foram ideais para detectar os parasitos. Neste caso, 

somente a resposta “realizar tratamento baseado na sintomatologia” foi considerada 

inadequada, pois como já foi relatado anteriormente, não é indicado que se faça o tratamento 

baseado na sintomatologia. Entretanto, como os entrevistados poderiam marcar mais de uma 

opção, muitos responderam que realizariam tratamento baseado nos sintomas (45,5%) e 
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podemos encontrar altas frequências dessa resposta em todas as categorias. Vale ressaltar que 

dentre os docentes, os residentes e os internos a resposta com maior frequência foi “solicitar 

um novo EPF”, já dentre os médicos foi “realizar tratamento baseado na sintomatologia”. Com 

isso, podemos perceber que este tipo de prática é comum na rotina dos médicos, e pode estar 

associada a diversos fatores, como a demora na obtenção dos resultados dos exames nos 

sistemas públicos, a demanda de atendimento rápido em virtude da grande quantidade de 

pacientes, a descrença nos resultados do EPF e a crença de que o uso de antiparasitários é seguro 

(PARIJA & SRINIVASA, 1999).         

 De acordo com Pupo et al (2007), 63,7% dos entrevistados consideram que o EPF é 

associado a falsos negativos e 59,6% consideram a qualidade do diagnóstico ruim, por isso não 

acreditam nos resultados do EPF. De acordo com Hindi (2014), em seu estudo, 89,6% dos 

médicos acreditavam que o diagnóstico das parasitoses intestinais poderia ser realizado baseado 

somente em exames clínicos e Layber et al (2008) encontraram que a maioria só solicitava EPF 

se tivessem sintomas sugestivos. Munoz et al (2015) quando questionaram seus entrevistados 

sobre a solicitação de EPF, 83% consideraram pedir o exame quando há diarreia persistente e 

13,9% somente quando o tratamento inicial não foi eficaz.      

 Sabe-se que pacientes com doenças inflamatórias são muitas vezes submetidos à 

corticoterapia prolongada e o uso destes corticoides geram susceptibilidade à infecções virais, 

bacterianas e até mesmo parasitárias (DAMIANI et al, 2001). Sendo assim, é de suma 

importância que os médicos descartem uma infecção parasitária, principalmente a 

estrongiloidíase, antes de iniciar o tratamento com corticoides, pois há a hipótese de que os 

corticosteroides estimulariam a virulência do S. stercoralis por meio da ativação de seus 

receptores, ou comprometendo a imunidade mediada por células T, que facilitaria a 

disseminação do parasito (RODRIGUES et al, 2001) e, ainda, poderiam reduzir a inflamação 

local, comprometendo a habilidade do intestino de conter os parasitos, aumentando o número 

de larvas que poderiam atingir a circulação sistêmica, produzindo uma hiperinfecção 

(MANSFIELD et al, 1996). Sendo assim, a estrongiloidíase é uma das poucas infecções 

parasitárias em que pode-se gerar sérias complicações, incluindo a morte, através do uso de 

corticosteroides (LIM et al, 2004; NEWBERRY et al, 2005).    

 Perguntamos aos entrevistados qual seria a decisão clínica utilizada pelo profissional 

para descartar uma infecção por parasitos em pacientes que serão submetidos à corticoterapia 

prolongada. Todas as opções disponíveis, mesmo que não adequadas, foram mencionadas. A 
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maior frequência de respostas foi “realizar tratamento profilático com antiparasitário de amplo 

espectro” (50,8%). De fato a eliminação de parasitos é indicada, principalmente S. stercoralis, 

devido às grandes chances de hiperinfecção mesmo com baixas doses de corticoides (THOMAS 

& COSTELLO, 1998), entretanto o mais correto seria o tratamento com medicação específica 

para o parasito, mas como esta afirmativa não constava no rol de respostas possíveis no 

questionário aplicado, algumas pessoas podem ter marcado esta opção por ser a mais próxima 

ao correto. Por outro lado, um número considerável de médicos e estudantes solicitariam EPF 

em três amostras (MIF) somente antes do início do tratamento (25,8%), o que não é 

recomendado, porque o MIF é um conservante, logo, não seria possível realizar a metodologia 

mais adequada para a pesquisa da larva de Strongyloides stercoralis. Além disso, estes 

pacientes devem ser monitorados antes e durante a terapia, visto que podem se infectar durante 

o tratamento (KEISER & NUTMAN, 2004). Vale ressaltar também que o EPF comum, para 

pacientes com infecções crônicas assintomáticas, não é muito sensível e, no caso de amostra 

única, chegam a 50% de sensibilidade (SIDDIQUI & BERK, 2001). Somente 13,5% dos 

entrevistados solicitaria a pesquisa de larvas antes e durante o tratamento, isto demonstra que 

os profissionais confundem alguns métodos diagnósticos e também desconhecem as técnicas 

mais sensíveis para cada situação. Neste caso, a pesquisa de larvas é a mais indicada por ser 

mais sensível, principalmente se for realizada com pelo menos três amostras; entretanto, como 

nenhuma técnica é considerada padrão ouro, é importante que seja realizada mais de uma 

técnica para este diagnóstico (NIELSEN & MOJON, 1987; KEMP & HAWLEY, 1996). 

Bjorklund et al (2011) realizaram um estudo com a mesma população em 2004 e, 

posteriormente, em 2009; no primeiro estudo apenas 11,1% dos residentes recomendaram 

avaliação de parasitos para pacientes com sintomas sugestivos de estrongiloidíase, que seriam 

submetidos à corticoterapia e, no segundo inquérito em 2009, este número aumentou para 

39,4%. Além disso, no mesmo estudo, o uso de corticoides sem avaliação prévia de parasitoses 

diminuiu de 23% em 2004 para 13% em 2009. Sendo assim, percebemos a grande importância 

do conhecimento médico acerca de pacientes em risco e da solicitação de exames de fezes antes 

e durante o tratamento com corticoides; para isso é imprescindível que os médicos conheçam 

as parasitoses e quais devem ser suas atitudes frente à isso.     

 Com relação a mudança de conduta caso o resultado do EPF viesse de um laboratório 

confiável 10,7% dos entrevistados afirmou mudar de conduta. A principal justificativa para a 

mudança de conduta foi a confiabilidade das fases pré-analítica e analítica do exame, 
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diminuindo falhas técnicas, já que se trata de um laboratório confiável. Nas respostas negativas 

para a mudança de conduta, a justificativa mais presente foi em relação à baixa sensibilidade 

do exame, devido aos fatores envolvidos na sua realização que podem resultar em um falso 

negativo e a clínica como sendo superior ao exame laboratorial. Muitos médicos preferem tratar 

utilizando somente a sintomatologia, porém, como já dito anteriormente, os sintomas das 

parasitoses são muito inespecíficos e podem ser confundidos com diversas patologias. De 

acordo com o estudo de Parija & Srinivasa (1999) a falta de confiabilidade dos resultados é 

uma das características mais importantes para a descrença neste exame.   

 Diversos estudos mostram que os exames complementares, além da anamnese e do 

exame físico são fundamentais para concluir diagnósticos. No estudo de Hampton et al (1975) 

a anamnese contribuiu com 82,5% dos diagnósticos, aumentando em 8,75% no exame físico e 

mais 8,75% com o exame complementar. Da mesma forma, Sandler (1980) observou aumento 

de 56% somente com anamnese para mais 17% com o exame físico e mais 23% com o exame 

complementar; e Benseñor et al (2013) também encontraram um incremento de 29,5% nos 

diagnósticos com o uso de exames complementares. Entretanto, apesar de observarmos que o 

exame complementar é extremamente importante para o diagnóstico correto, há uma convenção 

de que a anamnese e o exame clínico sejam superiores, principalmente pelo fato de que deve 

haver uma priorização dos exames complementares para quem tem mais necessidade, visto que 

os gastos com saúde são limitados no nosso país, sendo restritos devido à grande procura e o 

número de aparelhos e de operadores disponíveis (BENSEÑOR, 2013).   

 Como mencionado anteriormente, alguns estudos mostram evidências de resistência de 

parasitos à medicamentos, principalmente Giardia duodenalis, em estudos in vitro e em 

camundongos (LEMÉE ET AL, 2000; ARGUELLO-GARCIA ET AL, 2004; DOWNEY ET 

AL, 2009; FRANCO ET AL, 2015). Diversos estudos mostram a resistência a anti-helmínticos 

em animais de criação como caprinos e ovinos (VIEIRA & CAVALCANTE, 1999; SOUZA 

ET AL, 2008; SCZESNY-MORAES ET AL, 2010). Sendo assim, questionamos aos 

entrevistados se eles sabiam que existia resistência medicamentosa e 18,9% afirmaram ter este 

conhecimento, demostrando que muitos profissionais ainda não sabem sobre a resistência aos 

antiparasitários. Vale ressaltar que mesmo sabendo da existência de resistência medicamentosa 

a antiparasitários, os profissionais ainda prescrevem remédios como medida profilática para 

crianças e pacientes de grupo de risco, para pacientes sintomáticos sem a realização de EPF e 

para pacientes sintomáticos com EPF negativo. Além disso, 7,8% dos entrevistados sabiam que 
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existe resistência à antiparasitários e mesmo assim realizam tratamento baseado na 

sintomatologia, apesar do EPF ter dado negativo e, ainda, 11,5% realizam tratamento profilático 

com antiparasitário de amplo espectro em pacientes que serão submetidos à corticoterapia 

prolongada, mesmo sabendo da resistência medicamentosa.    

 Esses resultados demonstram que ainda há na prática médica a recomendação de 

antiparasitários mesmo quando ele não é necessário e de forma profilática; entretanto, como 

discutido anteriormente, os medicamentos devem ser utilizados com cautela, principalmente 

porque já existem casos de resistência parasitária. No caso de pacientes que serão submetidos 

a corticoterapia, o uso de medicação é indicado, porém não com um antiparasitário de amplo 

espectro e sim um específico. Também podemos perceber que a clínica continua sendo soberana 

sobre os exames clínicos e os mesmos são negligenciados, seja por falta de confiança nos 

resultados ou até mesmo pela demora na sua realização nos hospitais e clínicas públicas. 

 Em relação ao tempo de formação, podemos perceber que, em alguns casos os recém-

formados ou formados a menos de 10 anos foram os que respoderam incorretamente às 

questões, porém, em outros casos os profissionais formados há mais de 20 anos foram os que 

erraram as respostas, mostrando-nos que tanto recém-formados quanto médicos mais 

experientes tiveram problemas para responder as questões. O fato de muitos recém-formados 

terem respondido incorretamente às questões gera uma preocupação com relação a formação 

de médicos, demonstrando que ela deve ser melhorada. Portanto, tendo em vista todas as 

informações obtidas através deste questionário e de outros estudos, podemos perceber a 

necessidade da educação continuada dos profissionais de saúde em geral, em virtude das falhas 

de conhecimento observadas em relação as formas de transmissão das parasitoses, a 

epidemiologia, as formas de diagnóstico (quantidade de amostras, técnicas a serem utilizadas e 

indicação de suspeita), a importância de se evitar o tratamento de forma empírica e, até mesmo, 

como e quando conversar com seus pacientes sobre medidas profiláticas, hábitos e costumes 

dos mesmos.           

 Galindo et al (2003) fizeram um estudo mostrando resultados de um questionário 

aplicado aos médicos da saúde da família sobre definição, transmissão, clínica, diagnóstico, 

tratamento e controle de amebíase, antes e após intervenções. Foram realizados workshops e 

distribuição de livros sobre o tema e os autores perceberam uma grande melhora na frequência 

de respostas corretas, mostrando que as intervenções e a educação continuada são bons 

exemplos para melhorar o conhecimento médico. Alguns estudos demonstraram que os 
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médicos queixaram-se de falta de fontes de informação para manter-se atualizados (PUPO et 

al, 2010), falta de familiaridade com as doenças e falta de conhecimento dos testes diagnósticos, 

bem como a necessidade de mais informações (WIEBBELLING et al, 2002).  

 Portanto, torna-se necessário melhorar os programas de formação, atualizar as fontes de 

informação, promover formação continuada e elaboração de novas ferramentas para ensino da 

parasitologia, aumentar os programas de treinamento e, também, investir em motivação e 

reconhecimento do trabalho destes profissionais. Além disso, cabe ressaltar que o fluxo e a 

velocidade de informações, bem como a quantidade absurda de fontes disponíveis, dificulta a 

atualização dos profissionais da saúde, principalmente devido a falta de tempo disponível 

durante o período de trabalho. Entre outros fatores, podemos citar o pouco espaço nos serviços 

de saúde para que os profissionais possam se atualizar, além da sobrecarga de trabalho, a super-

especialização dos médicos, a falta de incentivo do governo e das instituições (SUDRÉ et al, 

2015) e também devido aos diversos problemas que os hospitais, principalmente públicos, vêm 

passando, com filas enormes de pacientes à espera de atendimento, salários atrasados, falta de 

materiais e de pessoal para garantir um bom atendimento. Após o presente trabalho, alguns 

profissionais solicitaram palestras sobre o assunto, as quais foram ministradas para alunos e 

médicos formados, assim como a apresentação de resultados preliminares desta pesquisa, o que 

demonstrou interesse e, em contrapartida, uma real necessidade de atualização da equipe 

médica sobre as parasitoses intestinais. 
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7. CONCLUSÕES 

• A população estudada tem boas condições de renda, escolaridade, moradia e 

higiene, o que reflete na baixa frequência de parasitos (17%) nos exames 

parasitológicos de fezes. 

• A utilização da combinação de técnicas de diagnóstico parasitológico de fezes 

aumentou a sensibilidade do exame, evitando falsos-negativos. 

• A análise de pelo menos duas amostras fecais em dias não consecutivos e a leitura 

de duas lâminas em microscópio pode evitar falsos-negativos. 

• O questionário aplicado para médicos, docentes e estudantes de medicina indicou 

uma desvalorização do EPF pelos profissionais de saúde, existindo ainda uma falta 

de clareza na solicitação do exame, além de pouco conhecimento sobre os 

fundamentos dos métodos, demostrando que as decisões clínicas são principalmente 

pautadas em tratamento profilático. 



110 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABERG N, HESSELMAR B, ABERG B, ERIKSSON B. Increase of asthma, allergic rhinitis 

and eczema in Swedish schoolchildren between 1979 and 1991. Clin Exp Allergy. 25(9):815-

9. 1995. 

 

ALBUQUERQUE P.C.; STOTZ, E.N. A educação popular na atenção básica à saúde no 

município: em busca da integralidade. Rev. Interface – Comunicação, saúde, educação. Vol. 

8, n 15, p. 259-274, 2004. 

 

ALLASON-JONES, E. MINDEL, A.; SARGEAUNT, P.; WILLIAMS, P. Entamoeba 

histolytica as a commensal intestinal parasite in homosexual men. N Engl J Med, v. 315, n. 6, 

p. 353-6, 1986. 

 

ALMEIDA, F.S.; SILVA, R.C.; MEDEIROS, J.S. Ocorrência de helmintos e protozoários 

intestinais em idosos. Revista de Biologia & Farmácia e Manejo Agrícola, Universidade 

Estadual da Paraíba. v.10, n. 4. 2014. 

 

ALUM, A; RUBINO, J.R.; IJAZ, M.K. The global war against intestinal parasites – should we 

use a holistic approach? Inter. Journ. Infec. Diseases, 2010. Vol 14:732-738. 

 

ALVES, J.R.; MACEDO, H.W.; RAMOS-JR., A.N.; FERREIRA, L.F. GONÇALVES, 

M.L.C.; ARAÚJO, A. Parasitoses intestinais em região semi-árida do Nordeste do Brasil: 

resultados preliminares distintos das prevalências esperadas. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 19(2):667-670, mar-abr, 2003. 

 

ALVES, O.F.; GOMES, A.G.; SILVA, A.C. Ocorrência de enteroparasitos em cães do 

município de Goiânia, Goiás: comparação de técnicas de diagnóstico. Ciência Animal 

Brasileira v. 6, n. 2, p. 127-133, abr./jun. 2005. 

 

AMOAKO E, RICHARDSON-CAMPBELL L, KENNEDY-MALONE L. Self-medication 

with over-the-counter drugs among elderly adults. J Gerontol Nurs. 29:10-5.2003. 

 

ANDRADE, E.C.; LEITE, I.C.G.; RODRIGUES, V.O.; CESCA, M.G. Parasitoses intestinais: 

uma revisão sobre seus aspectos sociais, epidemiológicos, clínicos e terapêuticos. Rev. APS, 

Juiz de Fora, v.13, n.2, p. 231-240, 2010. 

 

ANDRADE, R.C.R.; NORBERG, A.N.; SERRA-FREIRE, N.M.; OLIVEIRA, J.T.M.; 

SANCHES, S.G.; HELENA, A.A.S.; NORBERG, P.R.B.M. Prevalência de parasitos 

intestinais em ameríndios Kayapós do Estado do Pará, Brasil. Revista Saúde Física & Mental- 

UNIABEU. v.3 n.2. Agosto-Dezembro 2013. 

 

ANGELUCI, C.H.G.; SILVA, N.S.L.; REGO, L.S.; SANTOS E.M. Avaliação da prevalência 

de parasitoses intestinais em escolares do município de Formosa, GO. Sinergia, São Paulo. v. 

14, n. 3, p. 227-232, set./dez. 2013. 



111 

 

 

ANNUNZIATO, F., ROMAGNANI, S. Heterogeneity of human effector CD4+ T cells. 

Arthritis Res. Ther. 11, 257. 2009. 

 

AOYAMA, H.; HIRATA, T.; SAKUGAWA, H.; WATANABE, T.; MIYAGI, S.; 

MAESHIRO, T.; CHINEN, T.;KAWANE, M.; ZAHA, O.; NAKAYOSHI, T.;KINJO, F. 

FUJITA, J. An inverse relationship between autoimmune liver diseases and Strongyloides 

stercoralis infection. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Volume 76, 

Issue 5, p. 972 – 976. 2007. 

 

APPLEYARD C, HERNÁNDEZ G, RÍOS-BEDOYA CF. Basic epidemiology of 

inflammatory bowel disease in Puerto Rico. Inflamm Bowel Dis.10:106-111. 2004. 

 

AQUINO, D. S. DA. Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? Ciência 

& Saúde Coletiva, v.13, p.733–736, 2008.   

 

ARAKAKI T, HASEGAWA H, ASATO R, IKESHIRO T, KINJO F, SAITO A, IWANAGA 

M. A new method to detect Strongyloides stercoralis from human stool. Jap J Trop Med Hyg 

16: 11-17, 1988. 

 

ARAÚJO, C.F. & FERNÁNDEZ, C.L. Prevalência de parasitoses intestinais na cidade de 

Eirunepé, Amazonas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 38(1):69, jan-

fev, 2005. 

 

ARAUJO, M.I.; LOPES, A.A.; MEDEIROS, M.; CRUZ, A.A.; SOUZA-ATTA, L.; SOLÉ, D.; 

CARVALHO, E.M. Inverse association between skin response to aeroallergens and 

Schistosoma mansoni infection.. Int Arch Allergy Immunol. 123(2):145-8. 2000. 

 

ARCAS, G.P.J & GAGLIANI, L.H. Estudo comparativo das enteroparasitoses no ano de 2002 

e 2003 na cidade de Santos – SP- Brasil. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, n.2, v.2, jan/jun 

2005. 

 

ARGUELLO-GARCÍA,  R.,  M.  CRUZ-SOTO,  L.  ROMERO-MONTOYA  &  G.  ORTEGA-

PIERRES. Variability  and  variation  in  drug  susceptibility  among Giardia  duodenalis isolates 

and clones exposed to 5-nitroimidazoles and benzimidazoles in vitro. JAC 54:711-721. 2004. 

 

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. 2013. Disponível em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/> Acessado em: 13/02/2017. 

 

AUGUSTO, R.C.; SILVA, C.C.C.M. Técnicas coproparasitológicas para o diagnóstico de 

parasitos de importância médica e veterinária. I Simpósio de Parasitologia da FFP-UERJ. 

2011. 

 

BAERMANN, G. Eine einfache Methode zur Auffindung von Akylostomum (Nematoden) 

larven in Erdproben. Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Inndië, v. 57, p. 131-137, 

1917. 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/


112 

 

BAPTISTA S. C.; BREGUEZ, J.M.M; BAPTISTA, M.C.P; SILVA, G.M.S.; PINHEIRO, R.O. 

Análise da incidência de parasitoses intestinais no município de paraíba do sul, RJ. Rev. RBAC, 

v. 38, n.4, p 271-273, 2006. 

 

BARBIERI, D. Doenças inflamatórias intestinais. Jornal de Pediatria - Vol. 76, Supl.2, 2000. 

 

BARBOSA, L.A.; SAMPAIO, A.L.A.; MELO, A.L.A.; MACEDO, A.P.N.; MACHADO, 

M.F.A.S. A educação em saúde como instrumento na prevenção de parasitoses. RBPS, 

Fortaleza, 22(4):272-278, out./dez. 2009. 

 

BARRETO JG. Detecção da incidência de enteroparasitos nas crianças carentes da cidade de 

Guaçuí-ES. Revista. Brasileira de Analises Clinicas 38: 221-223, 2006. 

 

BARRETO, M. L. et al. Impact of a citywide sanitation program in Northeast Brazil on 

intestinal parasites infection in young children.Environ. Health Perspect., Research Triangle 

Park, v. 118, n.11, p.1637-1642, 2010. 

 

BARRY, M.A.; WEATHERHEAD, J.E.; HOTEZ P.J. Childhood parasitic infections endemic 

to the United States. Woc-Colburn L. Pediatr. Clin. North Am., 60(2):471-85. 2013. 

 

BASSO RMC, SILVA-RIBEIRO RT, SOLIGO DS, RIBACKI SI, CALLEGARI-JACQUES 

SM, ZOPPAS BCA. Evolução da prevalência de parasitoses intestinais em escolares em Caxias 

do Sul, RS. Rev Soc Bras Med Trop 41: 263-268, 2008. 

 

BEASLEY, R. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic 

rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. The Lancet. Volume 351, No. 9111, p1225–

1232, 25 Abril 1998. 

 

BELETINI, M.G. Enterobiose e outras enteroparasitoses em crianças matriculadas em um 

centro de educação de Cascavel – PR. 2012. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em 

Farmácia) – Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel, 2012. 

 

BELTRÁN,  C.  et  al.  Papel  del  sistema  inmune  em  el  desarrollo  de  las  enfermidades 

inflamatórias  intestinales.  Gastr.Latinoam., v. 16, n. 3, p. 229-242, jul./set. 2005. 

 

BENSEÑOR, I.M. Anamnese, exame clínico e exames complementares como testes 

diagnósticos. Rev Med (São Paulo). 00(4):236-41. 2013.  

 

BERG, D.J.; KUHN, R.; RAJEWSKY, K.; MULLER, W.; MENON, S.; DAVIDSON, N.; 

GRÜNIG, G.; RENNICK, D. Interleukin-10 is a central regulator of the response to LPS in 

murine models of endotoxic shock and the Shwartzman reaction but not endotoxin tolerance. J 

Clin Invest. 96(5):2339-47. 1995. 

 

BEVILACQUA, A. A. Prevalência de enteroparasitas em crianças de 0 a 6 anos de idade de 

uma creche do município de Taubaté - SP. XIII Encontro Latino Americano de Iniciação 

Científica e IX Encontro Latino Americano de Pós- Graduação, Paraíba, p. 01-06, 2009. 

Disponível em: 



113 

 

<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/0120_1086_02.pdf> Acesso em: 

08/03/2016. 

 

BEZERRA FSM, OLIVEIRA MF, MIRANDA ALL, PINHEIRO MCC, TELES RMA. 

Incidência de parasitos intestinais em material subungueal e fecal em crianças da Creche 

Aprisco-Fortaleza, CE. Revbras anal clin. 35 (1): 39-40. 2003. 

 

BIASI LA. Prevalência de enteroparasitoses em crianças de entidade assistencial de 

Erechim/RS. Perspectiva, Erechim 34: 173-179, 2010. 

 

BICA, VC; DILLENBURG, AF; TASCA, T. Diagnóstico laboratorial da Giardiose Humana: 

comparação entre as técnicas de sedimentação espontânea em água e de centrífugo-flutuação 

em solução de sulfato de zinco. Rev. HCPA 31(1): 39-45. 2011. 

 

BJORKLUND, A.B.; COOK, B.A.; HENDEL-PATERSON, B.R.; WALKER, P.F.; 

STAUFFER, W.M.; BOULWARE, D.R. Impact of Global Health Residency Training on 

Medical Knowledge of Immigrant Health. Am. J. Trop. Med. Hyg., 85(3), pp. 405–408. 2011. 

 

BLAZIUS, R. D. et al. Ocorrência de protozoários e helmintos em amostras de fezes de cães 

errantes da Cidade de Itapema, Santa Catarina. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical, Uberaba, v. 38, n.1, p. 4-73, 2005. 

 

BOEIRA, L.V.; GONÇALVES, P.A.R.R.; MORAIS, F.G.; SCHAEDLER, V.M. Educação Em 

Saúde Como Instrumento de Controle de Parasitoses Intestinais em Crianças. RevistaVaria. 

Scientia, v.09, n.15, p. 35-43, 2010. 

 

BOIA, M.N.; MOTTA, L.P. DA; SALAZAR, M.S.P.;MUTIS, M.P.S.; COUTINHO, R.B.A.; 

COURA, J.R. Estudo das parasitoses intestinais e da infecção chagásica no município de Novo 

Airão, Estado do Amazonas, Brasil. Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.15, n.3, p. 497-

504, jul./set. 1999. 

 

BRANDELLI, C.L.C., CARGNIN, S.T., WILLERS, D.M.C., OLIVEIRA, K.R.P., TASCA, T. 

Comparison between spontaneous sedimentation method and Paratest® for the diagnosis of 

intestinal parasitic infections. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 105,604–606. 2011. 

 

BRANDT, K.G., SAMPAIO, M.M.S.; CARNEIRO; MIUKI, C.J. Importância da microflora 

intestinal. Pediatria (São Paulo), 28(2):117-127. 2006. 

 

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.Programa  Saneamento  Básico /Ministério da Saúde. - Brasília: 

Ministério da Saúde, 2002. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico. 

 



114 

 

BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Vigilância e Controle das Enteroparasitoses. 

Brasília; Ministério da Saúde; 2005. 

 

BRITO, L. L.. et al. Fatores de risco para anemia por deficiência de ferro em crianças e 

adolescentes parasitados por helmintos intestinais. Rev Panam Salud Publica / Pan Am J 

Public Health, 14 (6): 422 – 431, 2003 

 

BRUSCHINI, M. L. T.; PITTNER, E.; CZERVINSKI, T.; MORAES, I. F.; MOREIRA, M. M.; 

SANCHES, H. F.; MONTEIRO, M. C. Spatial distribution of enteroparasites among school 

children from Guarapuava, State of Paraná, Brazil. Rev. bras. epidemiol; 10(4):568-578, dez. 

2007. 

 

CAMA VA, BERN C, ROBERTS J, CABRERA L, STERLING CR, ORTEGA Y, GILMAN 

RH, XIAO L. Cryptosporidium species and subtypes and clinical manifestations in children, 

Peru. Emerg. Infect. Dis. 14:1567– 1574. 2008. 

 

CAMA VA, ROSS JM, CRAWFORD S, KAWAI V, CHAVEZ-VALDEZ R, VARGAS D, 

VIVAR A, TICONA E, NAVINCOPA M, WILLIAMSON J, ORTEGA Y, GILMAN RH, 

BERN C, XIAO L. Differences in clinical manifestations among Cryptosporidium species and 

subtypes in HIV-infected persons. J. Infect. Dis. 196:684–691. 2007. 

 

CAMACHO, M., PESSANHA, T., LELES, D., DUTRA, J.M.F., SILVA, R., DE SOUZA, 

S.M., ARAUJO, A. Lutz’s spontaneous sedimentation technique and the paleoparasitological 

analysis of sambaqui (shellmound) sediments. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 108,155–159. 2013. 

 

CAMPIERI M, GIONCHETTI P. Bacteria as the cause of ulcerative colitis. Gut 48:132-5. 

2001. 

 

CARNEIRO, T.R. Avaliação da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em amostras de fezes, 

para diagnóstico da esquistossomose em região de baixa endemicidade, no estado do Ceará. 

Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de Pós-graduação em Patologia, da Faculdade 

de Medicina, da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2011. 

 

CARTWRIGHT, C. P. Utility of multiple-stool-specimen ova and parasite examinations in a 

high-prevalence setting. Journal of Clinical Microbiology, 37(8): 2408-2411,1999. 

 

CARVALHO, E.M.; BACELLAR, O.; BROWNELL, C.; REGIS, T.; COFFMAN, R.L.; 

REED, S.G. Restoration of IFN-gamma production and lymphocyte proliferation in visceral 

leishmaniasis. J Immunol. 152(12):5949-56. 1994. 

 

CARVALHO, F.M.; FALCÃO, A.O.; ALBUQUERQUE, M.C.; SILVA, P.; BASTOS, 

O.M.P.; UCHÔA, C.M.A. Diagnóstico coproparasitológico:  estudo  comparativo  entre  os 

métodos de Faust e Cols., Lutz, Baermann e Moraes e Coprotest. Rev. Bras Anal Clín. 34 (2): 

75-77. 2002. 



115 

 

 

CASTRO, T. G.; CAMPOS, F.M.; PRIORE, S.E.; COELHO, F.M.G.; CAMPOS, M.T.F.S.; 

FRANCESCHINI, S.C.C.; RANGEL, A.A. Saúde e Nutrição de crianças de 0 a 60 meses de 

um assentamento de Reforma Agraria. Vale do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Revista de 

Nutrição, Campinas, v. 17, n. 2, jun. 2004. 

 

CAVINATTO, V.  M. Saneamento básico:  fonte de saúde e bem-estar. São Paulo: 

Ed.Moderna, 1992. 

 

CERQUEIRA, D.S; SILVA, M.A.; BOLPATO, M.B. Influência das condições 

socioeconômicas e ambientais associadas a parasitoses intestinais em população indigena 

Xavante. Interdisciplinar: Revista Eletrônica da Univar. n.º9. Vol – 1 p. 148- 153. 2013. 

 

CERQUEIRA, E.T. L.; BARRETO, R. O. Avaliação da eficácia de três métodos no diagnóstico 

de parasitoses intestinais. Revista Brasileira de Análises Clinicas, 25(3): 85-86,1993. 

 

CHAGAS, E.C. Relação entre parasitismo intestinal e a variabilidade dos níveis de 

hemoglobina, eosinófilos, proteínas totais e estado nutricional na comunidade rural nossa 

senhora do livramento, Manaus-AM. Universidade do estado do Amazonas – UEA. Fundação 

de Medicina Tropical do Amazonas – FMTAM. Manaus, 2004. 

 

CHERTER, L.; CABEÇA, M. CATAPANI, W.R. Parasitoses intestinais. Revista Brasileira 

de Medicina. 51:126-132, 1995. 

 

CHIEFFI, P.P. & NETO, V.A. Vermes, verminoses e a saúde pública. Cienc. Cult. vol.55 no.1 

São Paulo Jan./Mar 2003. Disponível em: 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-7252003000100025&script=sci_arttext> 

Acessado em: 03/10/2016. 

 

CHINERY, W.A. Impact of rapid urbanization on mosquitoes and their disease transmission 

potential in Accra and Tema, Ghana. Afr. J. med. Sci. 24: 179-188, 1995. 

 

COELHO L.M.P.S.; OLIVEIRA S.M; MILMAN M.H.S.A.; KARASAWA K.A.; SANTOS 

R.P. Detecção de formas transmissíveis de enteroparasitas na água e nas hortaliças consumidas 

em comunidades escolares de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical. 34(5):479-482. 2001. 

 

COELHO-CASTELO, A., TROMBONE, A. P. F., ROCHA, C. D., & LORENZI, J. C. C. 

Resposta imune a doenças infecciosas. Medicina (Ribeirão Preto. Online), 42(2), 127–142. 

Retrieved from http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/208/0. 2009. 

 

COLLEY, D.G; BUSTINDUY, A.L.; SECOR, W.E.; KING, C.H. Human schistosomiasis. In: 

<http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(13)61949-2/abstract> 2014. 

(Acessado em: 22/02/2016). 

 

COOKE A, ZACCONE P, RAINE T, PHILLIPS JM, DUNNE DW. Infection and 

autoimmunity: are we winning the war, only to lose the peace? Trends Parasitol. 2004;20:316-

21. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-7252003000100025&script=sci_arttext
http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/208/0


116 

 

 

COOPER, P.J.; CHICO, M.E.; RODRIGUES, L.C.; ORDONEZ, M.; STRACHAN, D.; 

GRIFFIN, G.E.; NUTMAN, T.B. Reduced risk of atopy among school-age children infected 

with geohelminth parasites in a rural area of the tropics. J Allergy Clin Immunol. 111(5):995-

1000. 2003. 

 

COSTA, T.D.; ANDRADE, D.F.R.; BARROS, V.C.; FREITAS, D.R.J. Análise de 

enteroparasitoses em crianças em idade pré-escolar em município de Santa Catarina, Brasil. 

Rev. Pre. Infec e Saúde.2015;1(2):1-9. 

 

COURA, J. R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2005. Vol1 (87): 1057-69. 

 

COURA, J.R.; WILLCOX, H.P.F.; TAVARES, A.M.; PAIVA, D.D.; FERNANDES, O. 

RADA, E.L.J.C.; PEREZ, E.P.; BORGES, L.C.L.; HIDALGO, M.E.C.; NOGUEIRA, M.C. 

Aspectos epidemiológicos, sociais e sanitários de uma área no Rio Negro, Estado do Amazonas, 

com especial referência as parasitoses intestinais e à infecção chagásica. Caderno de Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v.10, n. suplemento 2, p. 327-336, jul. 1994. 

 

COURTENAY WH. Constructions of masculinit yand their influence on men’s wellbeing: a 

theory of gender and health. Soc. Sci. Med.50:1385-401. 2000. 

 

CUNHA, G. M.; NORAES, L. R. S.; LIMA, A. G. D.; MATTOS, P. S. M. S.; FREDIANI, D. 

A. Prevalência de Infecções por enteroparasitoses e sua relação com as condições 

socioeconômicas e ambientais em comunidades extrativistas no município de Cairu – 

Bahia.RevistaEletrônica de Engenharia Civil. v. 7. n. 2. P. 2736. 2013. 

 

D’AGOSTO, M.; RODRIGUES, A. F. S.; ELISEI, C. Contaminação ambiental  por formas 

infectantes de parasitos no bairro de Jardim Casablanca, município de Juiz  de  Fora – 

MG.Revista  de  Patologia  Tropical,  Goiás,  v.  29, n.1, p.101 -108, 2000. 

 

DA SILVA, C, G; DOS SANTOS, H, A; Ocorrência de parasitoses intestinais da área de 

abrangência do Centro de Saúde Cícero Idelfonso da Reginal Oeste da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Minas Gerais. Revista de Biologia e Ciências da Terra, 1(1), 2001. 

 

DAMAZZIO, S.M.; LIMA, M.S.; SOARES, A.R. SOUZA, M.A.A. Intestinal parasites in a 

quilombola community of the Northern state of Espírito Santo, Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. 

São Paulo 55(3):179-183, May-June, 2013. 

 

DAMIANI, D.; KUPERMAN, H.; DICHTCHEKENIAN, V.; MANNA, T.D.; SETIAN, N. 

Corticoterapia e suas repercussões: a relação custo–benefício. Pediatria (São Paulo) (1):71-

82. 2001. 

 

DE CARLI, G.A. E OLIVEIRA, O.L.M. Controle de Qualidade em Parasitologia Clínica. In: 

Parasitologia Clínica – Seleção de Métodos e Técnicas de Laboratório para o Diagnóstico das 

Parasitoses Humanas. Editora Atheneu, 2001. 

 



117 

 

DE CARLI, GA. Colheita e preservação de amostra fecal. In: de Carli, GA. Parasitologia 

Clínica. 2º edição. São Paulo: Atheneu; 2007. Pp, 3-27. 

 

DE SOUZA, M. M.; BELASCO, A. G. S.; AGUILAR NASCIMENTO, J. E. Perfil 

Epidemiológico dos Pacientes Portadores de Doença Inflamatória Intestinal do Estado de Mato 

Grosso. Rev bras Coloproct, v. 28, n. 3, p. 234-238, 2008. 

 

DHANABAL J, SELVADOSS PP, MUTHUSWAMY K. Comparative Study of the Prevalence 

of Intestinal Parasites in Low Socioeconomic Areas from South Chennai, India. J Parasitol 

Res2014: 1-7. 2014. 

 

DOETZE, A.; SOTOQUINA, J.; BURCHARD, G.; RAU, T.; LÖLIGER, C.; FLEISCHER, B.; 

HOERAUF, A. Antigen-specific cellular hyporesponsiveness in a chronic human helminth 

infection is mediated by T(h)3/T(r)1-type cytokines IL-10 and transforming growth factor-beta 

but not by a T(h)1 to T(h)2 shift. Int Immunol. 12(5):623-30. 2000. 

 

DOHOO, I.R.; MCDONELL W.N.; RHODES C.S.; ELAZHARY Y.L. Veterinary research 

and human health. Canadian Veterinary Journal, v. 39, p. 548-556, 1998. 

 

DOLDMAN, E.; GREEN, L.H.; Practical Handbook of Microbiology, 2ª edition; London 2009; 

(Pag: 731-764);Edition; St. Louis: CV Mosby; 1979. 

 

DOMJAHN, B.T.; HLAVSA, M.C.; ANDERSON, B.; SCHULKIN, J.; LEON, J.; JONES, J.L. 

A Survey of U.S. Obstetrician-Gynecologists’ Clinical and Epidemiological Knowledge of 

Cryptosporidiosis in Pregnancy. Zoonoses and Public Health. 2013. 

 

DOWNEY, A. S.; et al. In vitro Activity ofpyrvinium pamoate against Entamoebahistolytica 

and Giardia intestinalis using radiolabelled  thymidine  incorporation  and  an SYBRGreenI-

basedfluorescenceassay.JournalOfAntimicrobialChemotherapy,v.64, n. 4,   p. 751-754, 

2009. 

 

EKBOM A, HELMICK C, ZACK M, ADAMI HO. The epidemiology of inflammatory bowel 

disease: a large, population-based study in Sweden. Gastroenterology. 100:350-358. 1991. 

 

ELLIOT, D.E.; SUMMERS, R.W.; .WEINSTOCK, J.V. Helminths as governors of immune-

mediated inflammation,” International Journal for Parasitology, vol. 37, no. 5, pp. 457–464, 

2007. 

 

ELLIOTT, D.E; URBAN, J.F. JR.; ARGO, C.K; WEINSTOCK, J.V. Does the failure to acquire 

helminthic parasites predispose to Crohn's disease? FASEB J. 14(12):1848-55. 2000. 

 

ERB, K.J. Can helminths or helminth-derived products be used in humans to prevent or treat 

allergic diseases?. Trends in Immunology, v.30, n. 2, p. 75-82. 2009. 

 

ERLICH, G.D.; GREENBERG, S. J. PCR- bases diagnosis in infectious disease. Blackwell 

Scientific Publications, 1994. 

 



118 

 

EVANGELISTA, J. Alimentos um estudo abrangente. Rio de Janeiro: Editora Atheneu. 1992, 

453p 

 

FALEIROS, J.M.; GALLO, G.; SILVA, M.M.K.; RAFUL, R.; NASORRI, A.R.; PIPINO, 

L.F.R.; JUNQUEIRA, R.B.; RINTO, P.L.S. Ocorrência de enteroparasitoses em alunos da 

escola pública de ensino fundamental do município de Catanduva (São Paulo, Brasil). Revista 

Instituto Adolfo Lutz. 63(2): 243-247, 2004. 

 

FAO/WHO. Multicriteria-Based Ranking for Risk Management of Food-Borne Parasites. n.23. 

324p. 2014. Disponível em: http://www.fao.org/3/a-i3649e.pdf Acesso em 08/04/2017. 

 

FARIA, C.P.; ZANINI, G.M.; DIAS, G.S.; SILVA, S.; FREITAS, M.B. ALMENDRA, R. 

SANTANA, P.; SOUSA, M.C. Geospatial distribution of intestinal parasitic infections in Rio 

de Janeiro (Brazil) and its association with social determinants. PLoS Negl Trop Dis 11(3): 

e0005445. 2017. 

 

FARROKHYAR, F.; SWARBRICK, E.T.; IRVINE, E.J. A critical review of epidemiological 

studies in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol. 36(1):2-15. 2001. 

 

FAUST, E.C. ET AL. A critical study of clinical laboratory technics for the diagnosis of 

protozoan cysts and helminth eggs in feces I. Preliminary communication. American Journal 

of Tropical Medicine, v.18, p.169-183, 1938. 

 

FELDMAN M et al. Gastrointestinal and Liver Disease. Elsevier, 2002. 

 

FERRAZ, R.R.N.; BARNABÉ, A.S.; PORCY, C.; JUNIOR, A.D.; FEITOSA, 

T.;FIGUEIREDO, P.M. Parasitoses intestinais e baixos índices de Gini em Macapá (AP) e 

Timon (MA), Brasil. Cad. Saúde Colet. Rio de Janeiro, 22 (2): 173-6. 2014. 

 

FERREIRA, J. R; VOLPATO, F; CARRICONDO, F. M; MARTINICHEN, J. C; 

LENARTOVICZ,V; Diagnóstico e prevenção de parasitoses no reassentamento São Francisco, 

em Cascavel – PR. Revista Brasileira de Análises Clínicas, 36(3): 145-146, 2004. 

 

FERREIRA, U. M. et al. Tendência secular das parasitoses intestinais na infância na cidade de 

São Paulo (1984-1996). Revista de Saúde Pública, v. 34, p.647-652, 2000. 

 

FERRER, A.P. et al. Causes of hospitalization among children ages zero to nine years old in 

the city of São Paulo, Brazil. Clinics., São Paulo,v. 65, n. 1, p. 35-44, 2010. 

 

FIGUEIREDO W. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de atenção 

primária. Ciênc Saúde Coletiva. 10:105-9. 2005. 

 

FIORITI, L. S.; SALVARANI, J. J.; MENDES, C. R.; TEIXEIRA, A. T. L. S.; DIAS, L. C. S. 

Avaliação de técnicas parasitológicas no diagnóstico laboratorial de parasitoses intestinais. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 34(SI):293, 2001. 

 

FLORINE, J. v. MILLIGEN; Jan B. W. J. CORNELISSEN, Bem ª Bokhout. Location of 

Induction and Expression of Protective Immunity Against Fasciola Hepatica at the Gut Level: 

http://www.fao.org/3/a-i3649e.pdf


119 

 

a Study Using an Ex Vivo Infection Model with Ligated Gut Segments. J Parasitol,84 (4): 771-

777, 1998. 

 

FONSECA EOL, TEIXEIRA MG, BARRETO ML,CARMO EH, COSTA MCN. Prevalência 

e fatores associados às geo-helmintíases em crianças residentes em municípios com baixo IDH 

no Norte e Nordeste brasileiros. Cad Saúde Públ 26: 143-152, 2010. 

 

FORTES, M.R.S. Enfermagem na promoção de cuidados primários na Saúde Pública, São 

Paulo: Livraria Everest Editora, 2002. 

 

FRANCO, S.F.; SILVA, A.M.G.; GARCIA, T.I.; RAMOS, A.C.; COLLI, C.M.; PAVANELLI, 

M.F. Infecção  por Giardia  intestinalis:  avaliação  dos  sinais  clínicos  e  resistência 

medicamentosa em camundongos swiss. SaBios: Rev. Saúde e Biol., v.10, n.1, p. 23-33, 

jan./abr., 2015. 

 

FREI, F.; JUNCANSEN, C.; PAES, J.T.R. Levantamento epidemiológico das parasitoses 

intestinais: viés analítico decorrente do tratamento profilático. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 24(12):2919-2925, dez, 2008. 

 

GABURRI PD, CHEBLI JMF, CASTRO LEVV, FERREIRA JOD, LOPES MHM, RIBEIRO 

AMB, ALVES RA, FROEDE EC, OLIVEIRA KS, GABURRI AK, GABURRI D, 

MEIRELLES GSP, SOUZA AFM, CHELBI JMF. Epidemiologia, aspectos clínicos e 

evolutivos da doença de Crohn: estudo de 60 casos. Arq Gastroenterol 1998; 35:240-246. 

 

GALINDO, L.F.; VALDÉS, L.S.; FERRER, M.A.F.; IGLESIAS, H.M.; GOODRIDGE, I.M.; 

GALINDO, O.F. Conocimientos, creencias y prácticas de medicos de Cienfuegos en relación 

con la amebiasis intestinal: resultados de una intervención. Rev Cubana Med.Trop. 55 

(3):185-90. 2003. 

 

GARDNER, T.B., HILL, D.R. Treatment of giardiasis. Clin Microbiol Rev, 14: 114-28, 2001. 

 

GHADIRIAN, E.; CROLL, N.A. & GYORKOS, T.W. Sociocultural factors and parasitic 

infections in the Caspian littoral region of Iran. Trop. Geog. Med. 31: 485-491, 1979. 

 

GIAZZI JF, MARTINI AS, BUAINAIN A, MENDONÇA CP, BELDA NETO FM, SANTOS 

JL. Levantamento de protozoários e helmintos em crianças de um núcleo populacional de 

Araraquara. Revista Brasileira de Farmácia 43:49-52, 1982. 

 

GIL, F. F. et al. High prevalence of enteroparasitosis in urbanslums of Belo Horizonte-Brazil. 

Presence of enteroparasites as arisk factor in the family group. Pathog. Global Health, v.107, 

n.6,p.320-324, 2013. 

 

GIÓIA I. Prevalência deparasitoses intestinais entre os usuários do Centro de Saúde do Distrito 

de Sousas, Campinas, SP (1986-1990). Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical 25:177-182, jul-set, 1992. 

 



120 

 

GIRALDI N, VIDOTTO O, NAVARRO IT, GARCIA JL. 

Enteroparasitesprevalenceamongdaycareand elementar schoolchildrenof municipal schools, 

Rolandia, PR, Brazil. Rev. soc bras. Medtrop.34 (4): 385-7. 2001. 

 

GOMES, A. H. de S. et al. Detecção de Cryptosporidium em amostras fecais por técnica de 

Nested – PCR e comparação com métodos imunológicos e parasitológicos. Revista Instituto 

Adolfo Lutz. v.2. n. 63. p. 255-260, 2004. 

 

GOMES, P.N.M.F.; NUNES, V.L.B.; KNECHTEL, D.S.; BRILHANTE, A.F. Enteroparasitos 

em escolares do distrito Águas do Miranda, município de Bonito, Mato Grosso do Sul. Revista 

de Patologia Tropical, Vol. 39 (4): 299-307. out.-dez. 2010. 

GOMES, R; NASCIMENTO, E.F. ARAÚJO, F.C. Por que os homens buscam menos os 

serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e 

homens com ensino superior. Caderno de Saúde Pública, v.23, n. 3, p. 565 – 574, 2007. 

 

GONÇALVES, A. L. et al. Prevalence of intestinal parasites in preschool children in the region 

of Uberlândia, State of Minas Gerais, Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Brasília, v.44, n.2, 

p.191-193, 2011. 

 

GONÇALVES, R.B. Prevalência de anemia ferropriva em gestantes: estudos de revisão da 

literatura. 2009.39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia e 

Bioquímica) - Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo, Goiânia, 2009. 

 

GONZALEZ, J. D.M.; FLORES, W.A.M.; GORDILLO, J.R.; MIRANDA, M.E.R.; 

ESCALANTE, S. A.; VALDOVINOS, M.R.; STARK, D.; SALDIVAR, V.S.; HERNANDEZ, 

F.M.; FLISSER, A. DIAZ, A.O.; MARAVILLA, P. Blastocystis infection is associated with 

irritable bowel syndrome in a Mexican patient population. Parasitol Res.110:1269–12751. 

2012. 

 

GRAHAM,C.F. A device for the diagnosis of Enterobius infection. Am J Trop Med 21: 159-

161, 1941. 

 

GREEN,C.; ELLIOTT,L.; BEAUDOIN, C. BERNSTEIN, C.N.“A population-based ecologic 

study of inflammatory bowel disease: searching for etiologic clues” American Journal of 

Epidemiology, vol. 164, no. 7, pp. 615–623, 2006. 

 

GUILHERME, A.L.F.; ARAÚJO, S.M.; FALAVIGNAD.L.M.; PUPULIM, A.R.T.; DIAS, 

M.L.G.G; OLIVEIRA, H.S.; MAROCO, E.; FUKUSHIGUE, Y. Prevalência de enteroparasitas 

em horticultores e hortaliçasda Feira do Produtor de Maringá, Paraná. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. 32(4):405-411, jul-ago, 1999. 

 

GUPTA, M. C. Effect of ascaridiasis upon nutritional states of children. Journal of Tropical 

Pediatrics, 36:189-191, 1990. 

 

GURGEL, R. Q.; CARDOSO, G.S.; SILVA, A.M.; SANTOS, L.N.; OLIVEIRA, R.C.V. 

Creche: ambiente expositor ou protetor nas infestações por parasitas intestinais em Aracaju, SE. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Aracaju, v. 38, n. 3, p. 267-269, mai.-



121 

 

jun. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v38n3/24009.pdf> Acesso em: 6.  

nov. 2015. 

 

HAMPTON JR, HARRISON MJG, MITCHELL JRA, PRICHARD JS, SEYMOR C. Relative 

contributions of history-taking, physical examination, and laboratory investigation to diagnosis 

and management of medical outpatients. BMJ. 2:486-9. 1975. 

 

HAQUE, R. Human intestinal parasites. J, Health Popul, Nutr., dec. 2007. Vol 25 (4):387-

391. 

 

HARADA U, MORI OA. A new method for culturing hookworm. Yonago Acta Med. 1: 177-

179, 1955. 

 

HARHAY, M.O.; HORTON, J.; OLLIARO, P.L. Epidemiology and controlo f human 

gastrointestinal parasites children. Expert Rev. Anti. Infect. Ther., feb. 2010. Vol 8 (2): 219-

234. 

 

HEGAB, M.H.; ZAMZAM, S.M.; KHATER, N.M. TAWFEEK, D.M.; ABDEL-RAHMAN, 

H.M. Opportunistic intestinal parasites among children with chronic liver disease. J Egypt Soc 

Parasitol.Dec;33(3):969-77. 2003. 

 

HELLER, L. Relação entre saúde e saneamento na perspectiva do desenvolvimento.Ciência & 

Saúde Coletiva, 3(2):73-84, 1998. 

 

HELLER, L. Saneamento e saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde/ 

Organização Mundial da Saúde, 1997. 

 

HINDI, AL. The Awareness of Health Professionals in Diagnostic Techniques for Intestinal 

Parasites in Gaza Strip, Palestine. Ann Med Health Sci Res. Jan-Feb; 4(1): 80–84. 2014. 

 

HOFFMAN, W. A. ET AL. The sedimentation-concentration method in schistosomiasis 

mansoni. Puerto Rico J. publ. Hlth trop. Med., 9:283-98. 1934. 

 

HOLANDA, T.B. & VASCONCELLOS, M.C. Geo-helmintos: análise e sua relação com 

saneamento – uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. 

Hygeia 11 (20): 1 - 11, Jun/2015. 

 

HOLVECH JC, EHRENBERG JP, AULT SK, ROJAS R, VASQUEZ J, CERQUEIRA MT, 

ET AL. Prevention, control, and elimination of negletcted diseases in the Americas: Pathways 

to integrated, inter-programmatic, inter-sectoral action for health and development. BMC 

Public Health. Jan; 7(6):1-21. 2007. 

 

HOTEZ, P.J. ET AL. The neglected tropical diseases of Latin America and the Caribbean: a 

review of disease burden and distribution and a roadmap for control and elimination. PLos 

Negl. Trop. Dis. 2008. Vol 2 (9). 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

– PSNB. IBGE. (2000/2010). 2010. 



122 

 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

– PSNB. IBGE. (2000). 2011. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira 2013. Tabela 2.27. [online]. Rio de 

Janeiro: IBGE; p.112. 2013. 

 

INOUE, A.P.; NIGRO, S.; CASTILHO, V.L.P. Frequência de parasitas intestinais em um 

hospital terciário com atendimento SUS. Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa Casa São 

Paulo. 60:7-11. 2015. 

 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Ranking do saneamento Instituto Trata Brasil. São Paulo. 

2016. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/2016/relatorio-

completo.pdf> Acesso em: 05/03/2017. 

 

IRVINE, E.; FARROKHYAR, F.; SWARBRICK, E.T. A critical review of epidemiological 

studies in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol. 36:2-15. 2001. 

 

IYER, H. V.; AUGUSTINE, J.; PULIMOOD, A. B.;AJJAMPUR, S. S. R.; RAMAKRISHNA, 

B. S. Correlation between coinfection with parasites, cytomegalovirus, and Clostridium 

difficile and diseaseseverity in patients with ulcerative colitis. Indian J Gastroenterol (March–

April) 32(2):115–118. 2013. 

 

JANEWAY, C.A. JR. How the immune system protects the host from infection. Microbes 

Infect.3:1167-71. 2001. 

 

JONES, J.L.; SCHULKIN, J.; MAQUIRE, J.H. Therapy for common parasitic diseases in 

pregnancy in the United States: a review and a survey of obstetrician/gynecologists' level of 

knowledge about these diseases. Obstet Gynecol Surv. Jun;60(6):386-93. 2005. 

 

KAMINSKY, R.G. Evaluation of three methods for laboratory diagnosis of Strongyloides 

stercoralis infection. J Parasitol. 79: 277-280, 1993. 

 

KEISER, P. B. & NUTMAN, T.B. Strongyloides stercoralis in the Immunocompromised 

Population. Clin Microbiol Rev. Jan; 17(1): 208–217. 2004. 

 

KEMP, L.;  HAWLEY, T. Clinical pathology rounds. Strongyloidiasis in a hyperinfected 

patient, Lab Med, vol. 27 (pg. 237-40). 1996. 

 

KLEINUBING-JÚNIOR, PINHO, M.S.L.; FERREIRA, L.C.; BACHTOLD, G.A.; MERKI, 

A.. Perfil dos pacientes ambulatoriais com doenças inflamatórias intestinais. Arq. Bras. Cir. 

Dig. v. 24, n. 3, p. 200-203, 2011. 

 

KODA, Y. K. L. et al. Doença de Crohn. In: BARBIERI, D.; KODA, Y. K. L. Doenças 

gastrenterológicas em pediatria. São Paulo: Atheneu, 1996. p. 295-309. 

 

http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/2016/relatorio-completo.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/2016/relatorio-completo.pdf


123 

 

KODA, Y. K. L.; BARBIERI, D.; FARIA R. M. Doença de Crohn. In: PENNA, F. J.; WEHBA, 

J.; NETO, U. F. Gastrenterologia pediátrica. Rio de Janeiro: Medsi, 1983. p. 255-264. 

 

KOMAGONE SH, ROMAGNOLI MPM, PREVIDELLI ITS, FALAVIGNA DLM, DIAS 

MLGG, GOMES ML. Fatores de risco para infecção parasitária intestinal em crianças e 

funcionários de creche. Cienc.Cuid.Saúd. 6: 442-447, 2007. 

 

KRUEGER A.; SCHULKIN J.; JONES J. L. Survey of obstetrician-gynecologists about 

giardiasis. Infect Dis Obstet Gynecol. p. 212-61. 2007. 

KUMAR, V.; COTRAN, R. S.; ROBBINS, S. L. Patologia básica. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Guanabara Koogan, 1994. p. 406-409. 

 

KURTZKE, J.F. Multiple sclerosis in time and space— geographic clues to cause,” Journal of 

NeuroVirology, vol. 6, supplement 2, pp. S134–S140, 2000. 

 

LAKATOS PL, FISCHER S, LAKATOS L, GAL I, PAPP J. Current concept on the 

pathogenesis of inflammatory bowel disease-crosstalk between genetic and microbial factors: 

pathogenic bacteria and altered bacterial sensing or changes in mucosal integrity take "toll"? 

World J Gastroenterol. Mar 28;12(12):1829-41. 2006. 

 

LANGDON, E. J.; GARNELO, L. Saúde dos Povos Indígenas. Rio de Janeiro: Contracapa, 

248p. 2004. 

 

LAYBER, A.; DIAS, M.L.G.G.; FALAVIGNA, D.L.M.; ARAÚJO, S.M. Atitudes dos 

profissionais da área de saúde do município de Tapejara-PR frente as parasitoses intestinais. 

Biosaúde, Londrina, v. 10, n. 2, p. 117-128, jul./dez. 2008. 

 

LEIBOWITZ, U.; ANTONOVSKY, A.; MEDALIE, J.M.; SMITH, H.A.; HALPERN, L.; 

ALTER, M. Epidemiological study of multiple sclerosis in Israel. II. Multiple sclerosis and 

level of sanitation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 29(1):60-8. 1966. 

 

LEITE, R.O.; TOMA, H.K.; ADAMI, Y.L. Diagnóstico parasitológico e molecular de 

enteroparasitos entre crianças residentes e funcionários de uma instituição beneficente para 

menores no município de Niterói-RJ, Brasil. Rev Patol Trop Vol. 43 (4): 446-458. out.-dez. 

2014. 

 

LEMÉE,  V.;  et  al.  Metronidazole  and albendazole    susceptibility    of    11    clinical isolates 

of Giardia duodenalis from France. Journal Of Antimicrobial Chemotherapy. v.46, p. 819-

821, 2000.  

 

LIM S, KATZ K, KRAJDEN S, FUKSA M, KEYSTONE JS, KAIN KC. Complicated and fatal 

Strongyloides infection in Canadians: risk factors, diagnosis and management. Canadian 

Medical Association Journal 171:479-484, 2004. 

 

LIMA, C.P. & DE OLIVEIRA, P.A. Enteroparasitas em hortaliças consumidas em restaurantes 

“self-service” no Município de Jacareí-SP. 2009. Disponível em: 

<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/1113_0989_01.pdf.> Acesso 

em: 03/09/2016. 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/1113_0989_01.pdf


124 

 

 

LIMA, F.A et al. Intervenções educativas sobre parasitoses na creche João Augusto Bitarães 

Filhos de Deus. V Seminário de Extensão da PUC Minas. Minas Gerais. 2010. 

 

LIMA, J. D. Sarcocystis, Isospora e Cryptosporidium. In: NEVES, D. P. et al. Parasitologia 

Humana. 10 ed. São Paulo: Editora Atheneu, p. 157- 163.2002. 

 

LIMA, J.G.A; MAIA, C.V.A.; HASSUM, I.C.; VALLADARES, G.S.; FREITAS, M.J.C. 

Enteroparasitoses e saneamento básico em Limoeiro do Norte- CE. XIX Exposição de 

Experiências Municipais em Saneamento De 24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas – 

MG. 2015. 

 

LIMA, W.A; SANTOS, M.P; SOUZA, L.AP. Anemia associada às parasitoses intestinais. 

2012. Disponível em: 

http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2012/downloads/2012/saude/ANE

MIA%20ASSOCIADA%20%C3%80S%20PARASITOSES%20INTESTINAIS.pdf Acessado 

em: 08/03/2016. 

 

LODO, M.; OLIVEIRA, C.G.B; FONSECA, A.L.A; CAPUTTO, L.Z. PACKER, M.L.T.; 

VALENTI, V.E.; FONSECA, F.L.A. prevalência de enteroparasitas em município do interior 

paulista. Revista Brasileira Crescimento Desenvolvimento Hum. 20(3):769-777.2010. 

 

LORCAIN, P. O.; HOLLAND, C.V. The public health importance of Ascaris lumbricoides. 

Parasitology, 121 (Suppl): S51-S71, 2000. 

LUDWIG, K.M.; FREI, F.; FILHO, F.A.; PAES, J.T.R. Correlação entre condições de 

saneamento básico e parasitoses intestinais na população de Assis, Estado de São Paulo. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 32(5):547-555, set-out, 1999. 

 

LUNA, E.J.A. A emergência das doenças emergentes e as doenças infecciosas emergentes e 

reemergentes no Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v.5, n.3, p. 229-243. 

2002. 

 

LUTZ, A. Schistosoma mansoni and schistosomiasis observed in Brazil. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 11, p. 121-125, 1919. 

 

LYRA-DA-FONSECA JLC, LEÃO LS, LIMA DC, TARGINO P, CRISÓSTOMO A, 

SANTOS B. Homens e cuidado: uma outra família? Apoud Acosta AR, Vitale MA, 

organizadores. Família: redes, laços e políticas públicas. São Paulo: Instituto de Estudos 

Especiais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; p. 79-91. 2003. 

 

MACEDO, H. S. Prevalência de parasitos e comensais intestinais em crianças de escolas da 

rede pública municipal de Paracatu (MG). RBAC, v.37, n.4, p.209 213, 2005. 

 

MACHADO, P.R.L.; CARVALHO, L. ARAÚJO, M.I.A.S; CARVALHO, A.M. Mecanismos 

de resposta imune às infecções. An bras Dermatol, Rio de Janeiro, 79(6):647-664, nov/dez. 

2004. 

 

http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2012/downloads/2012/saude/ANEMIA%20ASSOCIADA%20%C3%80S%20PARASITOSES%20INTESTINAIS.pdf
http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2012/downloads/2012/saude/ANEMIA%20ASSOCIADA%20%C3%80S%20PARASITOSES%20INTESTINAIS.pdf


125 

 

MAGALHÃES, A. F. N. Doença de Crohn. In: DANI, R; CASTRO, L. P. Gastrenterelogia 

clínica. 3. ed. Rio de JaneiRio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1993. p. 765-777. 

 

MAGALHÃES, T.R.; COELHO, M.D.G.; ARAÚJO, A.J.U.S.; COELHO, F.A.S. Influência 

de fatores socioambientais na ocorrência de enteroparasitos e protozoários não patogênicos em 

área periférica do município de Cristina, MG, Brasil. Revista Biociências, Taubaté, v.19, n.2, 

p.18-26. 2013. 

 

MAIA, C.V.A.; VALLADARES, G.S.; HASSUM, I.C.; SANTOS, A.C.; ANDRADE, J.H.R. 

Distribuição espacial de enteroparasitos na zona rural de Limoeiro do Norte – CE. XI 

Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas 21 a 23 de maio de 2014 – 

Poços de Caldas – MG. 2014. 

 

MAIZELS, R.M., YAZDANBAKHSH, M., Immune regulation by helminth parasites: cellular 

and molecular mechanisms. Nat. Rev. Immunol. 3, 733–744. 2003. 

 

MALAQUIAS, L.C.; FALCAO, P.L., SILVEIRA, A.M.; GAZZINELLI, G.; PRATA, A.; 

COFFMAN, R.L.; PIZZIOLO, V.; SOUZA, C.P.; COLLEY, D.G.; CORREA-OLIVEIRA, L. 

Cytokine regulation of human immune response to Schistosoma mansoni: analysis of the role 

of IL-4, IL-5 and IL-10 on peripheral blood mononuclear cell responses. Scand J Immunol. 

46(4):393-8. 1997. 

 

MANSFIELD, L. S., S. NIAMATALI, V. BHOPALE, S. VOLK, G. SMITH, J. B. LOK, R. M. 

GENTA, AND G. A. SCHAD. Strongyloides stercoralis: maintenance of exceedingly chronic 

infections. Am. J. Trop. Med. Hyg. 55:617-624. 1996. 

 

MÁRQUEZ, A. S.; HASENACK, B.S.; TRAPP, E.H.; GUILHERME, R.L. Prevalência de 

enteroparasitoses em crianças de um bairro de baixa renda de Londrina, Paraná. UNOPAR 

Cient., Cienc. Bio. Saúde, Londrina, v.4, n.1, p.55-59, out 2002. 

 

MARTINI AS, RODRIGUES VC, TABA MRM, FUJIMORI C. Avaliação da presença de 

enteroparasitas em crianças de um centro de convivência infantil. Revista da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto 22:17-20, 1985. 

 

MARTINS, C.M.C., PIRES, C.M., DIAS, L.M.A. Estudo de Prevalência de Parasitas 

Intestinais nas crianças dos 2 a 12 anos da Comunidade de Rincão – Santa Catarina. 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. 2013.  

 

MARTINS, C.M.C.; PIRES, C.M.; DIAS, L.M.A. Comparação dos métodos de pesquisa de 

parasitas intestinais utilizados nos laboratórios clínicos em Cabo Verde com o método de 

Ritchie modificado – o caso de Rincão. 2012. 

 

MCHARETTI, H.; NORBERG, A.N.; MARTINS, J.S.A.; OLIVEIRA, J.T.M.; HELENA, 

A.A.S.; MALISKA, C.; FREIRE, N.M.S. Protozoários e helmintos em interação com idosos 

albergados em lares geriátricos no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Revista UNIABEU 

Belford Roxo V.7 Número 16 maio- agosto de 2014. 

 



126 

 

MCKAY, D.M. “The therapeutic helminth?” Trends in Parasitology, vol. 25, no. 3, pp. 109–

114, 2009. 

 

MCKINNEY, P.A.; OKASHA, M.; PARSLOW, R.C.; LAW, G.R.; GURNEY, K.A.; 

WILLIAMS, R., BODANSKY, H.J. Early social mixing and childhood type 1 diabetes 

mellitus: a case-control study in Yorkshire, UK. Diabet Med. 17(3):236-42. 2000. 

 

MEDEIROS, M.; FIGUEIREDO, J.P.; ALMEIDA, M.C.; MATOS, M.A.; ARAÚJO, M.I.; 

CRUZ, A.A.; ATTA, A.M.; REGO, M.A.V.; JESUS, A.R.; TAKETOMI, E.A.; CARVALHO, 

E.M. Schistosoma mansoni infection is associated with a reduced course of asthma. J Allergy 

Clin Immunol. 111(5):947-51. 2003. 

 

MELLO, R. T.; ROCHA, M. O.; MOREIRA, M. C. C. G. Exame parasitológico de fezes: 

estudo comparativo entre os métodos Coprotest, MIFC, Baermann e Kato. Revista Brasileira 

de Análises Clinicas, 32(4):289-291, 2000. 

 

MELO EM, FERRAZ FN, ALEIXO DL. Importância do estudo da prevalência de parasitos 

intestinais de crianças em idade escolar. Rev. Saúde e Biol. 2010; 5 (1): 43-7. 

 

MELO MCB, KLEM VGQ, MOTA JAC, PENNA FJ. Parasitoses intestinais. Rev Med Minas 

Gerais. 2004 Jan/Fev; 14(1):3-12. 

 

MELO-REIS, PAULO R; DINIZ-FILHO, JOSÉ A; DIAS-PENNA, KARLLA; COSTA, 

SÉRGIO H; MESQUITA, MAURO; SILVA, JAIRO; CASTRO, FRANK; CHEN CHEN, 

LEE. Correlação entre eosinofilia e protoparasitose por Giardia lamblia em crianças. Revista 

Brasileira de Análises Clínicas 39(3): 237-239, 2007. 

 

MENEZES, R.A.O. Caracterização epidemiológica das enteroparasitoses evidenciadas na 

população atendida na unidade básica de saúde Congós no município de Macapá – Amapá. 

Dissertação de mestrado em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amapá. 2013. 

 

MESQUITA, V. C. L.; SERRA, C. M. B; BASTOS, O. M. P.; UCHOA, C. M. A.. 

Contaminação por enteroparasitoses em hortaliças comercializadas nas cidades de Niterói e Rio 

de Janeiro, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.32, n.4, p.363-

366, 1999. 

 

MILLER SA, ROSARIO CL, ROJAS E, SCORZA JV. Intestinal parasitic infection and 

associated symptoms in children attending day care centres in Trujillo, Venezuela. Trop. Med. 

Int. Health. 8:342-7. 2003. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano integrado de ações estratégicas de eliminação da hanseníase, 

filariose, esquistossomose e oncocercose como problema de saúde pública, tracoma como causa 

de cegueira e controle das geohelmintíases. 2012. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_integrado_acoes_estrategicas_2011_2015.p

df Acessado em: 08/04/2017. 

 

MIOT, H.A. Tamanho da amostra em estudos clínicos e experimentais. J Vasc Bras, Vol. 10, 

Nº 4. 2011. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_integrado_acoes_estrategicas_2011_2015.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_integrado_acoes_estrategicas_2011_2015.pdf


127 

 

 

MONTEIRO, C.A.; CHIEFFI, P.P.; BENICIO, M.H.A.; DIAS, R.M.S; TORRES, 

D.M.A.G.V.; MANGINI, A.C.S. Estudo das condições de saúde das crianças do município de 

São Paulo (Brasil), 1984/1985. VII-Parasitoses intestinais. Revista de Saúde Pública. 22:8-15, 

1988. 

 

MORAES, R.G. Contribuição para o estudo de Strongyloides stercoralis e da estrongiloidíase 

no Brasil. Revista Serviço da Saúde Pública, 1:507-624, 1948. 

 

MORTEAN, E.C.M. Parasitoses intestinais: o processo de atendimento das equipes de 

estratégia de saúde da família, Campo Mourão-Paraná.  SaBios: Rev. Saúde e Biol., v.5, n.2, 

p.7-13, jul./dez, 2010. 

 

MOTTA, D. As metrópoles e os desafios da política urbana. In: Ribeiro, L. (org.) Metrópoles: 

entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo: Perseu Abramo; Rio 

de Janeiro: FASE, 2004. 

 

MSS, V.; KT, R.; ELGR, M. Prevalência de anemia carencial ferropriva, parasitoses intestinais 

e estado nutricional em pacientes assistidos no centro de atendimento e apoio ao adolescente. 

Braz. Pedi. News,5 (1), 2003. 

 

MUCHIUTTI, B., LIMA, L. L. A., GABRIEL, D., ESCOBAR, M., GARCIA, A., LIMA, A. 

Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de creches no município de SinopMT. Biosc 

J, Uberlândia 2013; 29(2):487-498. 

 

MULLIS, K. B.; FALOONA, F. Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerasecatalyzed 

chain reaction. Methods in Enzymology, New York, v. 155, p. 335-350, 1987. 

 

MUNDIM, J.S.M.; CABRAL, D.D.; FARIA, E.S.M. Endoparasitas de importância como 

zoonoses em fezes de cães domiciliados de Uberlândia, Minas Gerais. Veterinária Notícias, 

Uberlândia, v, 7, p. 73-77, 2001. 

 

MUNOZ, F.M.; ATTIAS, E.; CZINN, S.J.; BLACK, J. Paediatrician and Caregiver Awareness 

of Cryptosporidiosis and Giardiasis in Children: US Survey Responses. Zoonoses and Public 

Health. 2015. 

 

MYLIUS, L.C.; SPALDING, S.; SOPELSA, A.M.I.; RAFFIN, R.P.; SILVA, K.V.C.L.; 

PONTE, C.I.R.V. Perfil parasitológico de crianças de vilas periféricas de Porto Alegre, RS. 

Revista Brasileira de Ciências Farmacêutica. 84 (1):29-31. 2003. 

 

MYLONAKI M, LANGMEAD L, PANTES A, JOHNSON F, RAMPTON DS. Enteric 

infection in relapse of inflammatory bowel disease: importance of microbiological examination 

of stool. Eur J Gastroenterol. Hepatol. 16:775–8. 2004. 

 

NETO, L.M. S.; OLIVEIRA, R.V.C.; LAGAGGIO, V.; COURA, L.C.; ZANINI, G.M. 

Ocorrência de Blastocystis hominis e outros parasitos intestinais em uma comunidade de 

Paracambi-RJ no período de abril a julho de 2005. Revista de Patologia Tropical. Vol. 39 (2): 

105-113. abr.-jun. 2010. 



128 

 

 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana; 11ª edição,São Paulo: Editora Atheneu,(Pag: 33-309). 

2005. 

 

NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 10ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2000. 

 

NEWBERRY, A.M.; WILLIAMS, D.N.; STAUFFER, W.M. Strongyloides hyperinfection 

presenting as acute respiratory failure and gram-negative sepsis. Chest,128:3681-3684. 2005. 

 

NEWMAN, R.D. et al. Household epidemiology of Cryptosporidium parvum infection in an 

urban comunity in northeast Brazil. Ann. Intern. Med., 120: 500-5, 1994. 

 

NIEHAUS, M. D. et al Early Childhood Diarrhea is Associated With Diminished Cognitive 

Function 4 to 7 Years Later in Children in a Northeast Brazilian Shantytown. Am. J. Trop. 

Med. Hyg,66 (5): 590-593, 2002. 

 

NIELSEN, P.B.; MOJON, M. Improved diagnosis of Strongyloides stercoralis by seven 

consecutive stool specimens. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [A] 263: 616-618, 1987. 

 

NUÑEZ, F. A.; GINORIO, D. & FINLAY, C. M. Control de la Calidad del Diagnóstico 

Coproparasitológico en la Provincia de Ciudad Habana, Cuba. Cadernos de Saúde Pública, 

13:67-72. 1997. 

 

OLIVEIRA, F.M.; EMERICK, A.P.C; SOARES, E.G. Aspectos epidemiológicos das doenças 

intestinais inflamatórias na macrorregião de saúde leste do Estado de Minas Gerais. Ciência & 

Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):1031-1037, 2010. 

 

OLIVEIRA, U. D., CHIUNCHETTA, S. J. R. Ocorrência de enteroparasitoses na população do 

município de Goioerê - PR. UNI Ciencias. 14(2):151-158. 2010. 

 

OLIVEIRA, W.B.; SILVA, R.C.; MEDEIROS, J.S. Enteroparasitos diagnosticados pelo 

método de sedimentação espontânea em um laboratório de análises clínicas. Revista de 

Biologia & Farmácia e Manejo Agrícola. V.10. n.4. 2014. 

 

OMS – Organização Mundial da Saúde. Procedimentos Laboratoriais em Parasitologia Médica. 

Livraria Editora Santos. 2ª edição, 1999. 

 

OMS – Organização Mundial da Saúde.Working to overcome the global impact of neglected 

tropical diseases. 2011. 

 

OPAS/OMS. Saúde no Brasil, 1998. 

 

ORO, D.; KOPOROSKI, G. K.; ORO, N. A.; SBARDELOTTO, C.; SEGER, J. Prevalência de 

parasitas intestinais em crianças de Descanso – Santa Catarina – Brasil. Unoesc & Ciência,.v. 

1, n. 2, p. 151-156, jul./dez. 2010. 

 



129 

 

OSHIORO, E. T.; et al. Prevalência do Cryptosporidium parvum em crianças abaixo de 5 anos 

residentes na zona urbana de Campo Grande, MS, Brazil, 1996. Rev. Soc. Bras. Med. Trop, 

33 (3): 277-280, 2000. 

 

PACHECO, F.T.F.; SILVA, R.K.N.R.; MENDES, A.V.A.; MENDONÇA, N.; RIBEIRO, 

T.C.M.; SOARES, N.M.; TEIXEIRA, M.C.A. Infecção por Giardia duodenalis e outros 

enteroparasitos em crianças com câncer e crianças de creche em Salvador, Bahia. Rev. Ciênc. 

Méd. Biol., Salvador, v. 13, n. 3 – especial, p. 280-286, set.-dez. 2014 

 

PAHO. Prevalence and intensity of infection of soil-transmitted helmintos in Latin America 

and Caribbean Countries: Mapping at second administrative level (2000-2010). Washington, 

DC, 2011. 

 

PARIJA, SC; SRINIVASA, H. Viewpoint: The neglect of stool microcopy for intestinal 

parasites and possible solutions. Tropical Medicine and International Health.4(7): 522-24. 

1999. 

 

PASCHOAL, A.S.; MANTOVANI, M.S.; MÉIER, M.J. Percepção da educação permanente, 

continuada e em serviço para enfermeiros de um hospital de ensino. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, 41(3): 478-84, 2007. 

 

PAULSEN, C.; ROSTION, C.  G.  Epidemiología y etiopatogenia de las enfermedades  

inflamatorias  intestinales  en  niños.Rev. Ped. Elec., v. 4, n. 2, p. 11-19, ago. 2007. 

 

PEDRAZZANI, E.S.; MELLO, D.A.; PIZZIGATTI, C. P.; PRIPAS, S.; FUCCI, M.; 

SANTORO, M.C.M. Helmintoses Intestinais. III- Programa de Educação e Saúde em 

Verminose. Revista de Saúde Publica, v.23, n.3, p. 189-19, 1989. 

 

PERIM, G.L.; ABDALLA, I.G.; AGUILAR-DA-SILVA, R.H.; LAMPERT, J.B.; STELLA, 

R.C.R.; COSTA, N.M.S.C. Desenvolvimento docente e a formação de médicos. Revista 

Brasileira de educação médica. 3 (1 Supl. 1): 70-82; 2009. 

 

PETERSON,  C.  Cryptosporidiosis  in  patients  infected  with  the immunodeficiency virus. 

Clin. Infect. Dis., 15: 903-7, 1992. 

 

PEZZI, N. C.; TAVARES, R. G. Relação de aspectos sócio-econômicos e ambientais com 

parasitoses intestinais e eosinofilia em crianças da ENCA, Caxias do Sul-RS. Revista Estudos, 

Goiânia, v. 34, n. 11/12, p. 1041-1055, nov/dez. 2007. 

 

PIGNATTI, M.G. Saúde e ambiente: as doenças emergentes no Brasil. Revista Ambiente e 

Sociedade, Campinas, v.7, n.1, p. 133-148. 2004. 

 

PINHEIRO RS, VIACAVA F, TRAVASSOS C, BRITO AS. Gênero, morbidade, acesso e 

utilização de servi- ços de saúde no Brasil. Ciênc Saúde Coletiva. 7:687-707. 2002. 

 

PINHO, M. A Biologia Molecular das Doenças Inflamatórias Intestinais. Rev bras Coloproct 

Janeiro/Março, 2008. 

 



130 

 

PITZ PB, VICENTE VC. La medicina de família como disciplina acadêmica y la atención 

primaria como entorno deaprendizaje. Atención Primaria. 34(8): 433-6. 2004. 

 

PLANT, M.; ZIMMERMAN, E. M.; GOLDSTEIN, R. A. Health hazards to humans associated 

with domestic pets. Annual Review of Public Health, v.17, p.221245, 1996. 

 

PONTE, E.V.; RIZZO, J.A.; CRUZ, A.A. Inter-relação entre asma, atopia e infecções 

helmínticas. J. bras. pneumol. vol.33 no.3 São Paulo Mai/Jun 2007. 

 

POSER, S.; STICKEL, B.; KRTSCH, U.; BURCKHARDT, D.; NORDMAN, B. Increasing 

incidence of multiple sclerosis in South Lower Saxony, Germany. Neuroepidemiology. 

8(4):207-13. 1989. 

 

PROFFITT, K.M.; GUDE, J.A.; HAMLIN, K.L.; GARROTT, R.A.; CUNNINGHAN, J.A.; 

GRIGG, J.L. Elk distributionn as spatial overlap with livestock during the brucellosis 

transmission risk period. Journal of Applied Ecology, Oxford, v. 48, p.471-478, 211. 

 

PULLMAN WE, ELSBURY S, KOBAYASHI M, HAPPEN AJ, DOE WF. Enhanced mucosal 

cytokine production in inflammatory bowel disease. Gastroenterology.102:529-537. 1992. 

 

PUPO, D.M.; LÓPEZ, A.M.; ALMANNONI, S.A.; VALDÉS, L.S.; CAÑETE, I.D.; 

GALINDO, O.F.; GALINDO, L.F. Conocimientos, percepciones y prácticas sobre giardiasis 

de médicos de familia de los municipios Playa, La Lisa y Marianao. Revista Cubana de 

Medicina General Integral.26(1)52-63. 2010. 

 

QIN, H.Y.; SADELAIN, M.W.; HITCHON, C.; LAUZON, J.; SINGH, B. Complete Freund's 

adjuvant-induced T cells prevent the development and adoptive transfer of diabetes in nonobese 

diabetic mice. J Immunol. 150(5):2072- 80. 1993. 

 

QUADROS RM, MARQUES S, ARRUDA AAR, DELFES PSWR, MEDEIROS IAA. 

Parasitas intestinais em centros de educação infantil municipal de Lages, SC, Brasil. Rev. Soc. 

Bras. Med. Trop. 37: 422-423, 2004. 

 

RAINA, P.; WALTNER-TOEWS, D.; BONNETT, B.; WOODWARD, C.; ABERNATHY, T. 

Influence of companion animals on the physical and phychological health of older people: an 

analysis of a one-year longitudinal study. Journal of the American Geriatics Society, v. 47, 

p. 323-329, 1999. 

 

RAMIREZ-MIRANDA ME, HERNANDEZ-CASTELLANOS R, LOPEZ-ESCAMILLA E, 

MONCADA D, RODRIGUEZ-MAGALLAN A, PAGAZA-MELERO C, GONZALEZ-

ANGULO A, FLISSER A, KAWA-KARASIK S, MARAVILLA P. Parasites in Mexican 

patients with irritable bowel syndrome: a case-control study. BMC Parasit Vectors 3:96. 2010. 

 

RAMOS, G.C.S.C. Correlação entre parasitoses intestinais, estado nutricional, condições 

socioeconômicas e sanitárias de crianças de três creches públicas do município de Niterói. 

Dissertação de mestrado em Patologia pela UFF. Niterói, 2006. 

 



131 

 

REED, S. L.; WESSEL, D.W.; DAVIS, C.E.  Entamoeba histolytica infection and AIDS. Am 

J Med, v. 90, n. 2, p. 269-71, 1991. 

 

REUTER, C.P; FURTADO, L.B.F.S.; SILVA, R. PASSA, L. KLINGER, E.I.; SANTOS, C.E.;  

 

RENNER, J.D.P. Frequência de parasitoses intestinais: um estudo com crianças de uma creche 

de Santa Cruz do Sul – RS. Revista do Departamento de Educação Física e Saúde e do 

Mestrado em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul / Unisc. Ano 16 

- Volume 16 - Número 2 - Abril/Junho 2015.  

 

REY, L. Parasitologia: Parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e na África. 3. 

ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2001. 

 

REY, L.; Parasitologia; edições Guanabara Koogan; 4ª edição, 2008.  

RIBEIRO, C.T.D. & MARTINS, Y.C. Disponibilidade de informação, evolução do 

conhecimento e imprevisibilidade da ciência na era pós-industrial. Neurociências, v.3, n.4, 

p.209-222, 2006. 

 

RIBEIRO, M.M.F.; AMARAL, C.S.F. Medicina centrada no paciente e ensino médico: a 

importância do cuidado com apessoa e o poder médico. Revista Brasileira de Educação 

Médica. 32 (1) : 90 – 97 ; 2008. 

 

RIBEIRO, S.R., FURST, C. Parasitological stool sample exam by spontaneous sedimentation 

method using conical tubes: effectiveness, practice, and biosafety. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 

45, 399–401. 2012. 

 

RITCHIE, L.S. Na ether sedimentation technique for routine stool examination. Bull US Army 

Med. Dept. 8:326.1948. 

 

ROBBINS, S. L.; ANGELL, M.; KUMAR, V.Patologia básica. São Paulo, SP: Atheneu: 

Editora da Universidade de São Paulo, p. 546-549.1986. 

 

ROBERTS, C.L. ET AL. Factors influencing Cryptosporidium testing in Connecticut. J. Clin. 

Microbiol., 34: 2292-3, 1996. 

 

ROBERTSON, I.D. ; IRWIN, P.J. ; LYMBERY, A.J.; THOMPSON, R.C. The role companion 

animals in the emergence of parasitic zoonoses. International Journal for parasitology, v.3, 

2000. 

 

ROBERTSON, L.Y.J. Impacts of globalization on foodborne parasites. Trends Parasit. Jan. 

2014. Vol 30(1):37-52. 2014. 

 

RODRIGUES M, BARBIERI D, KODA YKL, FARIA RM. Retocolite ulcerativa inespecífica. 

In: Barbieri e Koda (ed.) Doenças Gastroenterológicas em Pediatria. São Paulo: Atheneu, 

1996. p.283. 

 

RODRIGUES, M.; ZERBINI, M. C. N.; BARBIERI, D. Estudo imunohistoquímico da 

expressão HLA-DR no epitélio superficial e na lâmina própria da mucosa colônica de crianças 



132 

 

portadoras de doença de Crohn e retocolite ulcerativa inespecífica. Arq. Gastroenterol., v. 35, 

n. 2, p. 143-151, abr./ jun. 1998a. 

 

RODRIGUES, M.; ZERBINI, M. C. N.; BARBIERI, D. Estudo imunohistoquímico do linfócito 

T (total e auxiliador) e do linfócito B da mucosa colônica de crianças portadoras de doença de 

Crohn e retocolite ulcerativa inespecífica. Arq. Gastroenterol., v. 35, n. 3, p. 223-235, jul./set. 

1998b. 

 

RODRIGUES, M.A.M.; FRÓES, R.C.; ANEFALOS, A.; KOBAYASI, S. Invasive enteritis by 

Strongyloides stercoralis presenting as acute abdominal distress under corticosteroid therapy. 

Rev. Hosp. Clin. vol.56 no.4 São Paulo July/Aug. 2001. 

 

ROSATI, G.; AIELLO, I.; MANNU, L.; PIRASTRU, M.I.; AGNETTI, V.; SAU, G.; GARAU, 

M.; GIOIA, R.; SANNA, G. Incidence of multiple sclerosis in the town of Sassari, Sardinia, 

1965 to 1985: evidence for increasing occurrence of the disease. Neurology. 38(3):384-8. 1998. 

 

ROSS, D. S., S. A. RASMUSSEN, M. J. CANNON, B. ANDERSON, K. KILKER, A. 

TUMPEY, J. SCHULKIN, AND J. L. JONES. Obstetrician/gynecologists’ knowledge, 

attitudes, and practices regarding prevention of infections in pregnancy. J. Womens Health 

(Larchmt) 18, 1187–1193. 2009. 

 

SANDLER G. The importance of the history in the medical clinic and the cost of unnecessary 

tests. Am Heart J. 100:92831. 1980. 

 

SANT’ANNA L.M.L.; OLIVEIRA, F.J.; MELO, C.M. estudo comparativo de técnicas 

parasitológicas baseada no princípio de sedimentação espontânea (Hoffman) e parasitokit®. 

ScireSalutis. v.3 ‐ n.1. Out, Nov, Dez 2012, Jan, Fev, Mar 2013. 

 

SANTOS, A. M. Controle de Infecção: necessidade de novos conceitos. Revista Prática 

Hospitalar, v. 28, n. 5, p. 1-4, 2003. 

 

SANTOS, C. S.; CARNAVAL, E. B.; LEAL, A. C. P.; SILVA, F. C.; SATO, H. I.; HANSEN, 

M. G. Inquérito parasitológico pelo exame de fezes em crianças pertencentes a creches no Rio 

de Janeiro. Jornal de Pediatria, 56(3):97-100, 1984. 

 

SANTOS, C.E.C.; SCHERER, E.F.; SANTOS, R.M.F. Estudo comparativo das doenças 

parasitológicas de veiculação hídrica no município de Montes Claros de Goiás e no Distrito de 

Aparecida do Rio Claro. Revista eletrônica UNIVAR. 2014. 

 

SANTOS, F. A. G. et al. Ocorrência de parasitos gastrintestinais em cães (Canis familiaris) com 

diarréia aguda oriundos da região metropolitana de Londrina, Estado do Paraná, Brasil. 

Semina: Ciências Agrárias. Londrina, v. 28, n. 2, p. 257-268, abr. a jun. 2007. 

 

SANTOS, F.L.N.; SOARES, N.M. Mecanismos fisiopatogênicos e diagnóstico laboratorial da 

infecção causada pela Entamoeba histolytica. J Bras Patol Med Lab, v. 44, n. 4, p. 249-261. 

Agosto 2008. 

 



133 

 

SANTOS, I.P. & ISAAC, R.M.F. Comparação das parasitoses mais encontradas em dois 

municípios da região sul de Goiás. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três 

Corações, v. 13, n. 2, p. 344-355, 2015. 

 

SANTOS, N.M.; SALES, E.M.; SANTOS, A.B.; DAMASCENO, K.A.; THÉ, T.S. Avaliação 

parasitológica de hortaliças comercializadas em supermercados e feiras livres no município de 

Salvador/Ba. R. Ci. méd. biol., Salvador, v.8, n.2, p.146-152, mai./ago. 2009. 

 

SANTOS, R. C. V; HOERLLE, J. L; AQUINO, A. R. C; DE CARLI, G. A. Prevalência de 

enteroparasitoses em pacientes ambulatoriais do Hospital Divina Providência de Porto Alegre, 

RS. Revista Brasileira de Análises Clínicas, 36(4): 241243,2004. 

 

SANTOS, V.E.Q; JACÓ, A.P.L.A; SILVA, D.E.L.; GONSALVES, A.A.; SILVA, C.A. 

LUCIANO, M.N; LIMA, R.S.; SANTANA, D.B.; REIS, S.A.G.B.; DANTAS, A.C.S. Ações 

de prevenção e diagnóstico de verminoses em escolares da rede pública de ensino. IX Mostra 

de Extensão UNIVASF. 2014b. 

 

SANTOS-JUNIOR, G.O.; SILVA, M.M.; SANTOS, F.L.N.; Prevalência de enteroparasitoses 

em crianças do sertão baiano pelo método de sedimentação espontânea. Revista de Patologia 

Tropical 35 (3): 233-240, set-dez 2006.   

 

SATO Y, KOBAYASHI J, TOMA H, SHIROMA Y. Efficacy of stool examination for 

detection of Strongyloides infection. Am J Trop Med Hyg. 53: 248-250, 1995. 

 

SATURNINO A.C.R.D.; NUNES, J.F.L.; SILVA, E.M.A. Relação entre a ocorrência de 

parasitas intestinais e sintomatologia observada em crianças de uma comunidade carente de 

Cidade Nova, em Natal - Rio Grande do Norte, Brasil. Revista Brasileira de Análises Clínicas. 

35 (2) 85-87. 2003. 

 

SAWAYA, A. L.; AMIGO, M. P. H.; SIGULEM, D. M. The risk approach in preschool 

children suffering malnutrition and intestinal parasitic infection in the city of São Paulo, Brasil. 

Journal Tropical Pediatrics, 36:184-188, 1990. 

 

SCAIFE B, GILL PS, HEYWOOD PL, NEAL RD. Socioeconomic characteristics of adult 

frequente attenders in general practice: secondary analysis of data. FamPract. 17:298-304. 

2000. 

 

SCHANTZ, P.M. Human behavior and parasitic zoonoses in North America. In: Human 

Ecology and Infectious Diseases (N.A. Croll and J. H. Cross, eds). Academic Press, New 

York. 1983. 

 

SCHNACK, F. J. et al. Enteropatógenos associados com diarreia infantil e (< 5 anos de idade) 

em amostra da população da área metropolitana de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Cad. 

Saúde Pública,19 (4): 1205 – 1208, 2003. 

 

SCOTT, M. E.; KOSKI, K. G. Zinc Deficiency Impairs Immune Responses against Parasitic 

Nematode Infections at Intestinal and Systemic Sites. J. Nut.,130 (suplemento): 1412S-1420S, 

2000. 



134 

 

 

SCZESNY-MORAES, E.A.; BIANCHIN, I.; SILVA, K.F.; CATTO, J.B.; HONER, M.R.; 

PAIVA, F. Resistência anti-helmíntica  de  nematóides  gastrintestinaisem ovinos, Mato Grosso 

do Sul. Pesq. Vet. Bras. 30(3):229-236, março 2010. 

 

SEIXAS, M. T. L. et al. Avaliação da frequência de parasitos intestinais e do estado nutricional 

em escolares de uma área periurbana de Salvador, Bahia, Brasil. Rev. Patol. Trop., Goiania, 

v. 40, n. 4, p. 304-314, 2011. 

 

SEPÚLVIDA, S. E. et al. Enfermedad inflamatória intestinal: uma mirada inmunológica. Rev. 

Méd. Chile, v. 136, p. 367375, mar. 2008. 

 

SHANAHAN, F. Crohn´s disease. Lancet. 359:62-69. 2002. 

 

SHIN, M. H. Excretory – secretory product of newly excysted metacercaria em of Paragonimus 

westermani directly induces eosinophil apoptosis. Kore. J. Parasitol.,38 (1):17 – 23, 2000. 

 

SIDDIQUI, A. A., AND S. L. BERK. Diagnosis of Strongyloides stercoralis infection. Clin. 

Infect. Dis. 33:1040-1047. 2001. 

 

SIGULEN, D.M.; TUDISCO, E.S.; PAIVA, E.R.; GUERRA, C.C.C. Anemia nutricional e 

parasitose intestinal em menores de 5 anos. Revista Paulista de Medicina 103:308-312. 1985. 

 

SILVA, A.O.; BOUTH, R.C.; COSTA, K.S.; CARVALHO, D.C.; HIRAI, K.E.; PRADO, R.R.; 

ARAÚJO, S.G.; PEREIRA, A.C.L.; RIBEIRO, K.T.S. Ocorrência de enteroparasitoses em 

comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz 

Saude. 5(4):45-51. 2014. 

 

SILVA, A.O.; CUNHA, C. R. M.; MARTINS, W.L.L.; SILVA, L.S.; SILVA, G.R.C.; 

FERNANDES, C.K.C. Epidemiologia e prevenção de parasitoses intestinais em crianças das 

creches municipais de Itapuranga – GO. Revista Faculdade Montes Belos (FMB), v. 8, n° 1, 

2015, p (3-17). 

 

SILVA, C.G.M; ANDRADE, S.A.C.; STAMFORD, T.L.M. Ocorrência de Cryptosporidium 

spp. e outros parasitas em hortaliças consumidas in natura, no Recife. Ciênc. saúde coletiva 

vol.10  suppl.0 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2005. 

 

SILVA, J.P.; MARZOCHI, M.C.A.; CAMILO-COURA, L.; MESSIAS, A.A.; MARQUES, S. 

Estudo da contaminação por enteroparasitas em hortaliças comercializadas nos supermercados 

da cidade do Rio de Janeiro. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 28:237-

241. 1995. 

 

SILVA, N.O.; CAMELLO, T.C.F.; Avaliação da presença de protozoários intestinais em 

Hospital Universitário do Rio de Janeiro – Brasil. Epublicações, Vol 1; número 1, 2013. 

Disponível em: 

<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/8582/6461>Acesso em: 6.  

nov. 2015. 

 



135 

 

SIQUEIRA, L.O.; ALBARELLO, K,; YOUNES, S.; HAHN, S. Diagnóstico de anemia e 

parasitoses em crianças em situação de vulnerabilidade social. Revista Diálogos: 

Contribuição da extensão para a consolidação dos direitos humanos, v. 6, n. 2, p. 18 – 25, 

2011. 

 

SLIFKO T.R., SMITH H.V., ROSE J.B. Emerging parasite zoonoses associated with water and 

food. Inter. J. Parasitol., v.30, n.1213, p.1379-1393, 2000. 

 

SONNENBERG A. Seasonal variation of enteric infections and inflammatory bowel disease. 

Inflamm. Bowel. Dis.14:955–9. 2008. 

 

SOUZA, A.P.; RAMOS, C.I.; BELLATO, B.; SARTOR, A.A.; SCHELBAUER, C.A. 

Resistência de helmintos gastrintestinais de bovinos a anti-helmínticos no Planalto Catarinense. 

Ciência Rural, v.38, n.5, ago, 2008. 

 

SOUZA, M.A.L.P.; TRONCON, L.E.A.; RODRIGUES, C.M.; VIANA, C.F.G.; ONOFRE, 

P.H.C.; MONTEIRO, R.A.; PASSOS, A.D.C.; MARTINELLI, A.L.C.; MENEGHELLI, U.G. 

Evolução da ocorrência (1980-1999) da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa idiopática e 

análise das suas características em um hospital universitário do sudeste do Brasil. Arq 

Gastroenterol. 39(2):98-105. 2002. 

 

SOUZA, R.F. & AMOR, A.L.M. Controle de qualidade de técnicas realizadas nos laboratórios 

de parasitologia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salvador, Bahia. RBAC, 

vol. 42(2): 101-106,2010. 

 

SOUZA, W. M.; BARROS, V.; WRONSKI JÚNIOR, E.; SARTOR, A.; BACZINSKI 

JÚNIOR, C.; SEGER, J. Prevalência de enteroparasitoses e comensais em alunos de educação 

básica do município de São Miguel do Oeste-SC. Revista de Biologia e Saúde da Unisep, v.3, 

n.2, p.54-60, 2009. 

 

STEWART M, BROWN JB, DONNER A, MCWHINNEY IR, OATES J, WESTON WW, 

JORDAN J J. The impact of patient-centered careon outcomes. J Fam Pract. 49(9): 796-804. 

2000. 

 

STRACHAN, D.P. “Hay fever, hygiene, and household size” British Medical Journal, vol. 

299, no. 6710, pp. 1259–1260, 1989. 

 

SUDRÉ, A.P.; MACEDO, H.W.;PERALTA, R.H.S.; PERALTA, J. M. Diagnóstico da 

estrongiloidíase humana: importância e técnicas. Revista de Patologia Tropical. Vol. 35 (3): 

173-184. set.-dez. 2006. 

 

SUDRÉ, A.P.; SANTOS, D.C.; PAULICS, J.G.; ROSENTAL, R. FONSECA, A.B.M.; 

MILLAR, P.R. Knowledge about parasite infections among pregnant and postpartum women 

who attended a university hospital in Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil. Rev Patol Trop Vol. 44 

(4): 465-477. out.-dez. 2015.   

 



136 

 

SUMMERS, R.W.; ELLIOTT, D.E.; QADIR, K.; URBAN, J.F.JR; THOMPSON, R.; 

WEINSTOCK, J.V. Trichuris suis seems to be safe and possibly effective in the treatment of 

inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 98(9):2034-41. 2003. 

 

SUPALI, T., VERWEIJ, J. J.,WIRIA, A. E., DJUARDI, Y., HAMID, F., KAISAR, M. M. 

M.,YAZDANBAKHSH, M. Polyparasitism and its impact on the immune system. 

International Journal for Parasitology, 40(10), 1171–1176. 2010. 

 

TASHIMA NT, SIMÕES MJS. Parasitas intestinais: prevalência e correlação com a idade e 

com os sintomas apresentados de uma população infantil de Presidente Prudente-SP. RevBras 

Anal Clin37: 35-39, 2005. 

 

TAVARES, A.M. Prevalência de estrongiloidíase na sede de dez municípios do Estado do 

Amazonas e sua relação com a composição físico-química do solo e da água. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, MG, v.33, n.1, p. 107-108, 

jan./fev.2000. 

 

TAVARES-DIAS M, GRANDINI AA. Prevalência e aspectos epidemiológicos de 

enteroparasitoses na população de São José da Bela Vista, São Paulo. Rev Soc Bras Med Trop 

32: 63-65, 1999. 

 

TEIXEIRA, J. C.; GOMES, M. H. R.; SOUZA, J. A. Associação entre cobertura por serviços 

de saneamento e indicadores epidemiológicos nos países da América Latina: estudo com dados 

secundários. Revista Panamericana Salud Publica, Washington, v. 32, n. 6, p. 419-25, 2012. 

 

TEIXEIRA, M.G; PENNA, G.O; RISI, J.B; PENNA, M.L; ALVIM, M.F; MORAES, J.C; 

LUNA, E. Seleção das doenças de notificação compulsória: critérios e recomendaçõespara as 

três esferas de governo. IESUS, VII(1), Jan/Mar, 1998. 

 

TELLERÍA JM. Reflexiones autocríticas acerca de una investigación sobre labúsqueda de 

atención y demandas em salud de hombresen Santa Cruz de La Sierra - Bolivia. Apoud Cáceres 

CF, Cueto M, Ramos M, Vallas S, editors. La salud como derechociudadano: perspectivas y 

propuestas desde América Latina. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; p. 165-

72. 2003. 

 

TELLO, R., TERASHIMA, A., MARCOS, L.A., MACHICADO, J., CANALES, M., 

GOTUZZO, E. Highly effective and inexpensive parasitological technique for diagnosis of 

intestinal parasites in developing countries: spontaneous sedimentation technique in tube. Int. 

J. Infect. Dis. 16, e414–e416. 2012. 

 

THOMAS, M. C., AND S. A. COSTELLO. Disseminated strongyloidiasis arising from a single 

dose of dexamethasone before stereotactic radiosurgery. Int. J. Clin. Pract. 52:520-521. 1998.  

 

TIAGO, P.V.; COSTA, M.S.; PERASSOLO, V. SOUZA, E.M.; GOMES, M. Prevalência de 

parasitoses intestinais em pacientes da unidade mista de saúde em Tangará da Serra, Mato 

Grosso, Brasil. Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta, v.3, p.117-124, 2005. 



137 

 

TIBIRIÇÁ, SHC; ABRAMO, C; SIMÕES, AS; PINHEIRO, IO; RIBEIRO, LC; COIMBRA, 

ES. Validação do número de lâminas para realização do método de sedimentação espontânea 

das fezes. HU Revista, 35 (2): 105-10. 2009. 

 

TONANI, C.F. Avaliação da biodegradabilidade aeróbia de resíduos de origem fecal. 

Dissertação de mestrado, 90f. Universidade Federal do Espírito Santo, ES-Brasil, 2010. 

 

TOPOROVSKI, M. S. et al. Diarreia aguda em crianças menores de 3 anos de idade: 

recuperação de enteropatógenos nas amostras fecais de pacientes comparada à de grupo 

controle. J. Pedi,75 (2): 97 – 104, 1999. 

 

TOSCANI, N.V. et al. Desenvolvimento e análises de jogo educativo para crianças visando a 

prevenção de enfermidades parasitológicas. Interface – Comunic., Saúde, Educ. 11, n.22, 

p.281-94, mai/ago2007. 

 

TULI  L,  SINGH  DK,  GULATI  AK,  SUNDAR  S,  MOHAPATRA  TM. Amulti-attribute  

utility  evaluation  of  different  methods  for  thedetection of enteric protozoa causing diarrhoea 

in AIDS patients.BMC Microbiol 10:11. 2010. 

 

UCHOA CMA, ALBUQUERQUE MC, CARVALHO FM, FALCÃO AO, SILVA P, BASTOS 

OMP. Parasitismo Intestinal em Crianças e Funcionários de Creches Comunitárias na Cidade 

de Niterói-RJ, Brasil. Rev Patol Trop 38: 267-278, 2009. 

 

UCHÔA CMA; LOBO, AGB; BASTOS, OMP; MATOS, AD. Parasitoses intestinais: 

prevalência em creches comunitárias da cidade de Niterói, Rio de Janeiro – Brasil. Rev. Inst 

Adolfo Lutz 60: 97-101, 2001. 

 

UECKER, M.; COPETTI, C.E.; POLEZE, L.; FLORES, V. Infecções parasitárias: diagnóstico 

imunológico de enteroparasitoses. RBAC, vol. 39(1): 15-19, 2007. 

 

UNICEF - The United Nations Children's Fund. Countdown to 2015: maternal, newborn and 

child survival. Tracking progress in maternal, neonatal and child survival: the 2008 report. New 

York, NY: UNICEF; 2008. 

 

UNICEF/WHO, Diarrhoea: Why children are still dying and what can be done, 2009. 

Disponível em: 

http://www.unicef.org/media/files/Final_Diarrhoea_Report_October_2009_final.pdf . 

Acessado em: 12/03/2016. 

 

USTUN, S. et al. Interleukin (IL) 5 levels and eosinophilia in patients with intestinal parasitic 

diseases. World J Gastroenteral,10 (24):3643 – 3646, 2004. 

 

VAN DEN BIGGELAAR A.H.J., VAN REE, R.; RODRIGUES, L.C.; LELL, B.; DEELDER, 

A.M.; KREMSNER, P.; YAZDANBAKHSH, M. Decreased Atopy in Children infected with 

Schistosoma haematobium: a role for parasite induced interleukin 10. Lancet. 356(9243):1723-

7. 2000. 

 



138 

 

VAN DEN BIGGELAAR, A.H.J.; RODRIGUES, L.C.; VAN REE, R.; VAN DER ZEE, J.S.; 

HOEKSMA-KRUIZE, Y.C.; SOUVERIJN, J.H.; MISSINOU, M.A.;  BORRMANN, S.; 

KREMSNER, P.G.; YAZDANBAKHSH, M. Long-term treatment of intestinal helminths 

increases mite skin-test reactivity in Gabonese schoolchildren. J Infect Dis. 189(5):892-900. 

2004. 

 

VAN HEEL DA, MCGOVERN DPB, JEWELL DP. Crohn´s disease: genetic susceptibility, 

bacteria, and innate immunity. Lancet; 441:1902-1904. 2001. 

 

VAN HEEL DA, UDALOVA I, DE SILVA A, MC GOVERN D, KINOUCHI Y, HULL J, 

LENCH NJ, CARDON LR, CAREY AH, JEWELL DP, KWIATKOWSKI D. Inflammatory 

bowel disease is associated with a TNF polymorphism  that affects an interaction between the 

OCT1 and NF-kB transcription factors. Hum Mol Genet;11:1281-1289. 2002. 

 

VASCONCELOS, I.A.B.; OLIVEIRA, J.W.; CABRAL, F.R.F.; COUTINHO, H.D.M.; 

MENEZES, I.R.A. Prevalência de parasitoses intestinais entre crianças de 412 anos no Crato, 

estado do Ceará: um problema recorrente de saúde pública. Fortaleza (CE, Brasil). Acta 

Scientiarum Health sciencies, Maringá, v.33, n.1, p.3541. 2011. 

 

VENTURINI, C.D.; ENGROFF, P.; ELY, L.S.; TASCA, T.; DE CARLI, G.A. Interações entre 

Antiparasitários e Alimentos. Rev.Ciênc.Farm Básica Apl.,35(1):1723. 2014. 

 

VIDAL, AMB; CATAPANI, WR. O método imunoenzimático ELISA versus microscopia: 

vantagens e desvantagens no diagnóstico da giardíase. São Paulo Med. J. vol. 123 nº 6 São 

Paulo Nov./Dec.2005. 

 

VIEIRA, D.E.A.; BENETTON, M.L.F.N. Fatores ambientais e socioeconômicos associados à 

ocorrência de enteroparasitoses em usuários atendidos na rede pública de saúde em Manaus, 

AM, Brasil.Biosci.J., Uberlândia, v.29, n. 2, p. 487-498, mar./abr. 2013. 

 

VIEIRA, L.S.; CAVALCANTE, A.C.R. Resistência anti-helmíntica em rebanhos caprinos no 

estado do Ceará. Luiz S. Vieira e Antonio C.R. Cavalcante.Pesq. Vet. Bras. 19(3/4):99-103, 

jul./dez. 1999. 

 

VILARINO J, SOARES I, DA SILVEIRA C, RODEL A, BORTOLI R, LEMOS R. Perfil da 

automedicação em município do Sul do Brasil. Rev Saude Publica. 32:43-9. 1998. 

 

VINHA, C. Incidência intestinais de Ancilostomídeos, Ascaris e Trichuris no Brasil. Rev. Soc. 

Bras. Med. Trop. N.10, p 297-301, 1975. 

 

VISSER, S. GIATTI, L.L.; CARVALHO, R.A.C; GUERREIRO, J.C.H. Estudo da associação 

entre fatores socioambientais e prevalência de parasitose intestinal em área periférica da cidade 

de Manaus (AM, Brasil). Ciência & Saúde Coletiva, 16(8):3481-3492, 2011. 

 

VON MUTIUS E, WEILAND SK, FRITZSCH C, DUHME H, KEIL U. Increasing prevalence 

of hay fever and atopy among children in Leipzig, East Germany. Lancet. 351(9106):862-6. 

1998. 

 



139 

 

WALCHER, D.L.; PEDROSO, D.; FRIZZO, M.N. Associação entre parasitoses intestinais e 

alterações do hemograma. Revista Mirante – FACOS/CNEC Osório. Vol. 3. N.1. Dez 2013. 

 

WALSH, J. A. Amebiasis in the world. Archivos de Investigación Médica, 17 (Sup. 1):385-

389. 1986. 

 

WEGRZYNOVSKI, R. Saneamento - Tão perto e tão longe das soluções. Revista Desafios do 

Desenvolvimento. IPEA. 2008. Ano 5. Edição 41. Disponível em: 

<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:%20cati

d=28&Itemid=23> . Acesso em: 03/10/2016. 

 

WGO- World Gastroenterology Organisation Practice Guidelines. Doença inflamatória 

intestinal: uma perspectiva global. Junho 2009. 

 

WIEBBELLING, A. M. P.; MEZZARI, A.; SCHENATO, L. K.;RICHTER, V. T.; BOHME, 

E.S. Avaliação do conhecimento sobre criptosporidiose em uma amostra de médicos de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul.Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. Rio de 

Janeiro, v. 38, n .2, p. 119-123, 2002. 

 

WIESE JRP; ANHAIA C; DEVEGILI DA; DUARTE D; GONÇALVES TV; HOPFNER L; 

LEITE M; MOREIRA JR; OLSEN K; PEREIRA BK; PEREIRA FS; ROCHA EC; SCHULTZ 

V;  SILVA AFS; SOARES L; TELLES AC; TONINI KC;  VERDI F. Riscos da 

Automedicação: tratando o problema com conhecimento In: I Fórum Integrado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão ACAFE, 2008, Balneário Caboriú. Disponível 

em:<http://digital.univille.br/digital/forum/anais.phtml?idForum=1&acao=resumos&idArea=

2&cd=#206>. Acesso em: out. 2016. 

 

WILLIS, H. H. A simple levitation method for the detection of wookworm ova. Medicine 

Journal of Australia, v. 8, p. 375-376, 1921. 

WORL HEALTH ORGANIZATION (WHO). Working to overcome the global impact of 

neglected tropical diseases. 2011. Disponível em: 

http://www.who.int/neglected_diseases/2010report/WHO_NTD_report_update_2011.pdf. 

Acessada em outubro de 2016. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Helminth control in school-age children: a 

guide for managers of control programmes. 2th ed. Geneva, 2011b. 

 

WYKE S, KATE H, GRAEME F. Gender diferences in consulting a general practitioner for 

common symptoms of minor illness. Soc.Sci.Med; 46(7):901-6. 1998. 

 

YERELI K, BALCIOGLU IC, ERTAN P, LIMONCU E, ONAG A. Albendazole as an 

alternative therapeutic agent for childhood giardiasis in Turkey. Clin. Microbiol. 

Infect.;10:527-9. 2004. 

 

ZAIDEN, M. F.; SANTOS, B.M.O.; CANO, M.A.T.; JÚNIOR, I.A.N..Epidemiologia das 

parasitoses intestinais em crianças de creches de Rio Verde-GO. Medicina, Ribeirão Preto, v. 

41, n.2, p.182-187, 2008. 

 

http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:%20catid=28&Itemid=23
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:%20catid=28&Itemid=23


140 

 

ZUCCHI, P., MWAMAKAMBA, L.W. Avanços de sustentabilidade em saúde no Brasil. In:  

PERILLO, E.B.F; AMORIM. M.C.S. Para entender de saúde no Brasil 4. São Paulo. LCTE 

Editora, p. 49-61. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

9. APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PACIENTES) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO/ DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “Enteroparasitoses em pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro e percepção dos 

profissionais de saúde sobre o Exame Parasitológico de Fezes” 

Responsável: Prof.Adriana PittellaSudré - Departamento de Microbiologia e Parasitologia – Instituto Biomédico 

– UFF – SIAPE: 1544182     - Telefone: (21)26292425 

Nome do voluntário:_______________________________________________ 

Data de nascimento: _________                  R.G.:____________________ 

Responsável legal (se for o caso): ____________________________________ 

R.G. responsável legal (se for o caso):_________________________________ 

Número do prontuário:_________________________________________ 

O Sr./ A Sra. está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Enteroparasitoses em 

pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro e percepção dos profissionais de saúde sobre o Exame 

Parasitológico de Fezes”, de responsabilidade da pesquisadora Adriana PittellaSudré. 

Este projeto tem como objetivo coletar informações sobre as parasitoses intestinais que ocorrem em 

pacientes atendidos no serviço de gastroenterologia do HUAP. Estas informações serão obtidas através de exame 

de três amostras fecais minhas e de meus animais de estimação (caso os possua e deseje coletar amostras para 

exame), de uma entrevista para preenchimento de um questionário e de dados obtidos através do acesso ao meu 

prontuário médico. 

Este estudo não trará nenhum mal a saúde dos participantes. Não haverá nenhum custo para participar 

desta pesquisa. O Sr. / A Sra. terá liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer 

momento, sem prejuízo para sua relação com o HUAP. A participação será livre, sendo excluído do projeto aquele 

que desejar não participar. Nenhum nome será divulgado durante as etapas deste estudo. As informações gerais 

sobre o estudo poderão ser obtidas quando desejar. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas 

sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável legal 

por ____________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 

_____________________________       ___________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_________________________________ ____________________________________ 

Testemunha      Testemunha 
 

 

IMPRESSÃO DIGITAL 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 2 - TERMO DE ASSENTIMENTO (PACIENTES) 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO/ DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Projeto: “Enteroparasitoses em pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro e percepção dos 

profissionais de saúde sobre o Exame Parasitológico de Fezes” 

Responsável: Prof. Adriana Pittella Sudré - Departamento de Microbiologia e Parasitologia – Instituto 

Biomédico – UFF – SIAPE: 1544182     - Telefone: (21)26292425 

Nome do voluntário:_______________________________________________ 

Data de nascimento: _________                  R.G.:____________________ 

Responsável legal: ____________________________________ 

R.G. responsável legal:_________________________________ 

Número do prontuário:_________________________________________ 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Enteroparasitoses em pacientes do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e percepção dos profissionais de saúde sobre o Exame Parasitológico de Fezes”. 

Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber quais são as parasitoses intestinais que ocorrem nos 

pacientes atendidos no serviço de gastroenterologia do HUAP. Estas informações serão obtidas através do exame 

de três amostras fecais suas e de seus animais de estimação (caso os possua e deseje coletar amostras para exame), 

de uma entrevista para preenchimento de um questionário e de informações que iremos procurar no seu prontuário 

médico.  

 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos 

as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar quem 

participou. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar ao pesquisador responsável e/ou algum membro de sua 

equipe. Além disso, você pode obter informações sobre esta pesquisa procurando diretamente o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (E.mail: etica@vm.uff.br; Tel/fax: 

(21) 26299189). 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Enteroparasitoses em pacientes 

do Hospital Universitário Antônio Pedro e percepção dos profissionais de saúde sobre o Exame 

Parasitológico de Fezes”. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir sem que isso traga algum constrangimento ou prejuízo de meu atendimento no HUAP. Os 

pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo 

de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________       ___________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento 

_________________________________     _________________________________ 

Testemunha      Testemunha 

 

 

 

IMPRESSÃO DIGITAL 
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APÊNDICE 3 - FICHA PADRÃO PARA COLETA DE DADOS 

1 – Informações gerais: 

1.1-Nome do paciente: ____________________________________________ 

1.2- Número do prontuário: ______________________________________________ 

1.3- Setor: ( ) gastroenterologia geral  ( ) doenças inflamatórias intestinais ( ) hepatologia 

1.4- Telefone: (    )____________________________________________ 

1.5 Endereço para contato: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.6- Sexo:  masculino  feminino 

1.7 - Data de Nasc. ___/___/______ 

1.8– Naturalidade (Estado que nasceu):______________________________________ 

1.9 - Estado civil  

a. ( ) solteiro  

b. ( ) casado / amigado  

c. ( ) viúvo  

 

1.10- Como você se considera em relação a sua etnia?  

a. ( ) Branca  

b. ( ) negra  

c. ( ) amarela  

d. ( ) parda  

e. ( ) indígena  

 

1.11 - Escolaridade  

a. ( ) analfabeto  

b. ( ) não terminou o primeiro grau (Não completou até o 9º ano ou 8ª série) 

c. ( ) primeiro grau completo (Já completou o 9º ano ou 8ª série) 

d. ( ) não terminou o segundo grau (Não completou o ensino médio - 1º, 2º e 3º ano) 

e. ( ) segundo grau completo J(á completou o ensino médio - 1º, 2º e 3º ano) 

f. ( ) graduação ou mais (Faculdade) 

 

1.12 - Trabalha?  

a. ( ) sim Profissão:__________________________________________________ 

b. ( ) não  

 

1.13 - Você sai da sua casa para outro local ou região frequentemente? 
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sim  não 

1.14- Qual região /localidade(s)? __________________________________________ 

 

1.15 - Motivo: _________________________________________________________ 

 

 

2 – Informações socioeconômicas: 

2.1 Renda mensal da família  

a. ( ) Até 1 salário mínimo – R$ 724,00  

b. ( ) 1 a 2 salários mínimos – R$ 724 - 1448  

c. ( ) 2 a 3 salários mínimos – R$ 1448 - 2172  

d. ( ) 3 a 5 salários mínimos – R$ 2172 - 3620  

e. ( ) 5 ou mais salários mínimos – R$ 3620 ou mais  

 

2.2 - Quantas pessoas moram na casa? (      )  

 

2.3 - Quantos cômodos tem na casa? (    )  

 

2.4 - Possui algum animal de estimação?  

a. ( ) não (pular questão 2.5)  

b. ( ) sim __________________________  

 

2.5 - Qual o destino das fezes do animal?  

a. ( ) Lixo comum  

b. ( ) Vaso sanitário  

c. ( ) Quintal  

d. ( ) Adubo  

e. ( ) pela casa  

f. ( ) pelo quintal  

g. ( ) na caixa de areia 

h. ( ) rua 

i. ( ) Outros. Quais?___________________________ 

 

2.6 - Possui saneamento básico (água tratada, coleta de lixo, esgoto)?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

2.7 - Na sua casa costuma entrar ratos?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

2.8 - Na sua rua passa lixeiro recolhendo o lixo?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  
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2.9 - Qual o seu tipo de moradia?  

a. ( ) casa  

b. ( ) apartamento  

c. ( ) outo __________  

 

2.10 - Mora em casa de alvenaria (tijolo)?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

2.11 - Possui banheiro dentro de casa?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

2.12 - Qual a origem da água que você bebe?  

Poço comum    Poço artesiano   Açude   Água encanada  

Água “Industrializada”  Outra:  _______________________________________ 

 

2.13 - Qual a origem da água que você utiliza para lavar a louça e os alimentos?  

Poço comum    Poço artesiano   Açude   Água encanada  

Água “Industrializada”  Outra ________________________________________ 

 

2.14 - Você faz algum tipo de tratamento da água antes de utilizá-la? Qual?    

sim  não 

Clorar a água     Filtrar a água    Ferver a água    

Outro:____________________________________________________________ 

 

2.15 - A água que você usa é armazenada?    sim  não Como?  Caixa d’água/ 

recipiente com tampa     Caixa d’água ou recipiente sem tampa 

Outro:__________________________ 

 

3 – Hábitos de higiene: 

3.1 - Você lava a mão antes de comer?  

a. ( ) sempre  

b. ( ) frequentemente  

c. ( ) as vezes  

d. ( ) raramente  

 

3.2 - Ao chegar em casa tem como costume lavar as mãos?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

3.3 - Você lava as mãos após ir ao banheiro?  

a. ( ) sempre  
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b. ( ) frequentemente  

c. ( ) as vezes  

d. ( ) raramente  

 

3.4 - Costuma comer frutas e verduras?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

3.5 - Costuma lavar bem frutas e verduras antes de comer?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

3.6 - Costuma comer carne crua ou mal – passada?  

a. ( ) sim, no dia a dia  

b. ( ) Sim, apenas em churrascos ou provando a carne enquanto ela cozinha  

c. ( ) não  

 

3.7 - Você costuma andar descalço?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

3.8 - Você costuma tomar banho em rios e lagos?  

a. ( ) sim  

b. ( ) não  

 

4 -História clínica: 

4.1 - Doença que acompanha no serviço de Gastroenterologia:__________________  

 

4.2 - Medicamentos em uso:______________________________________________ 

 

4.3 - Queixas Clínicas: 

a)Diarréia:     sim   não   e) Epigastralgia:   sim  não 

b) Náuseas:         sim  não  f)Dor abdominal:  sim  não 

c) Prurido anal:   sim  não   g) Perversão alimentar:  sim  

não 

d) Cefaléia:          sim  não  h) OUTRAS 

QUEIXAS:________________________ 

 

4.4 - Comorbidades:  
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a) diabetes  sim   não 

b) hipertensão  sim   não 

c) síndrome do intestino irritável   sim   não 

d) cirrose  sim   não 

e) hepatite crônica C  sim   não 

f) hepatite crônica B  sim   não 

g) outras hepatites crônicas  sim   não 

h) doença celíaca  sim   não 

i) Outras Comorbidades:_________________________________________________ 

4.5 - Dados laboratoriais nos últimos 3 meses:  

a) hemograma: 

b) hemoglobina: 

c) leucometria total e diferencial:  

d) albumina: 

e) proteina total: 

f) TGO: 

g) TGP: 

h) fosfatase alcalina: 

i) gamaGT: 

j) glicemia de jejum: 

k) colesterol LDL: 

l) colesterol HDL : 

m) triglicerídeos : 

n) uréia: 

 

o) creatinina: 

 

p) PCR: 
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q) VHS: 

4.6 - Já usou medicamento antiparasitário?:  sim  não  

Quais? _________________________________________________________________ 

Quando foi a última vez? 

Qual o motivo do uso?___________________________________________________ 

5 - Outras Observações:  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE 4- INSTRUÇÕES PARA COLETA DE FEZES 

Procedimentos de coleta de amostras fecais 

OBS.: A colheita é feita evacuando sobre um plástico ou papel limpo e seco, evitando o contato com 

água ou urina (NÃO USAR O VASO SANITÁRIO). 

1. POTE COM LETRA A: Coletar as fezes (1 por dia) com palito de madeira e colocar no frasco 

que tem liquido conservante transparente marcado com a letra A. IMPORTANTE: as fezes 

coletadas precisam ficar todas dentro do líquido conservante. Descartar o palito no lixo. 

Verificar se o pote está bem fechado; 

 

 

 

 

 

2. POTE COM LETRA B: Esperar no mínimo dois dias da coleta anterior para coletar esta amostra 

de fezes. Coletar as fezes (1 por dia) com palito de madeira e colocar no frasco que tem liquido 

conservante transparente marcado com a letra B. IMPORTANTE: as fezes coletadas precisam 

ficar todas dentro do líquido conservante. Descartar o palito no lixo. Verificar se o pote está 

bem fechado; 

 

 

 

 

 

3. POTE COM LETRA C: Esperar no mínimo dois dias da coleta anterior para coletar esta amostra 

de fezes. Coletar as fezes no dia anterior ou na manha em que você entregará o material, 

colocando-a no frasco branco sem liquido conservante marcado com a letra C. Esta amostra 

precisa ficar na geladeira até ser entregue no HUAP. 

 

 

 

 

4. Colocar os potes dentro do saco plástico e entregar no HUAP no seguinte local e horário: todas 

as quartas feiras de 9 as 11hr no 3º andar do prédio da emergência – setor de gastroenterologia 

do HUAP. 

Cuidados: Em caso de contato do liquido conservante com a pele, lavar em agua abundante e com sabão 

ou detergente. Em caso de contato com os olhos ou ingestão lavar em água limpa abundante e procurar 

atendimento médico. Apesar da baixa toxicidade do conservante, informar ao médico contato com 

solução contendo formol e ácido acético. 

MANTER OS FRASCOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

RUA PROF. HERNANI DE MELLO, 101 – SALA 212-A. SÃO DOMINGOS, NITERÓI – RJ. 

TEL. (21) 2629-2424 – Responsável: Adriana PittellaSudré 
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APÊNDICE 5- QUESTIONÁRIO DIRECIONADO PARA MÉDICOS, RESIDENTES E 

INTERNOS PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO SOBRE O EXAME PARASITOLÓGICO 

DE FEZES 

Categoria do entrevistado:  Docente da Fac. Med.   Médico  Residente Interno 

Setor/Especialidade:_____________________________________________ 

Nas questões a seguir, sobre sua conduta em relação às parasitoses, você pode marcar uma, 

nenhuma, algumas ou todas as opções. 

1. Quando você conversa com o paciente sobre parasitoses? 

a. [   ] Não converso com o paciente sobre parasitose. 
b. [   ] Apenas quando ele ou o familiar está infectado por um parasito ou tenha suspeita de infecção por 
parasito. 
c. [   ] Apenas quando ele ou o familiar se infecta frequentemente por um parasito. 
d. [   ] Converso mesmo que ele ou o familiar não esteja infectado por um parasito, desde que ele more 
em área de risco ou tenha hábitos de risco. 

2. Com que frequência você se depara com um caso de parasitose? 

a.[   ] nunca 
b.[   ] raramente (menos de 1 vez 
por mês) 
c.[   ] frequentemente (entre 2 e 4 
casos por mês) 

d.[   ] toda semana 
e. [   ] todos os dias 
 

3. Você solicitaria exame parasitológico de fezes (EPF) para diagnosticar qual(is) das seguintes parasitoses? 

a. [   ] Não sei 
b. [   ] Larva migrans 
c. [   ] Ascaridíase 
d. [   ] Toxoplasmose 
e. [   ] Amebíase 
f. [   ] Esquistossomose 
g. [   ] Enterobíase 

h. [   ] Trichuríase 
i. [   ] Cisticercose 
j. [   ] Criptosporidiose 
k. [   ] Estrongiloidíase 
l. [   ] Giardíase 
m. [   ] Ancilostomíase 
n. [   ] Nenhuma das anteriores 

4. Escreva exatamente como você faz a solicitação do exame parasitológico de fezes. 

 

5. Qual das técnicas abaixo você utilizaria para confirmar uma suspeita de Estrongiloidíase? 

a. [   ] Ainda não solicito exame 
b. [   ] Não sei 
c. [   ] Pesquisa de larvas por 
termohidrotropismo (ex: Rugai 
ou Baermann-Moraes) 
d. [   ] EPF comum (flutuação 
e/ou sedimentação) com 
amostras seriadas coletadas em 
dias consecutivos 
e. [   ] EPF comum (flutuação 
e/ou sedimentação) com 
amostras seriadas coletadas em 
dias não consecutivos 

f. [   ] Esfregaço e coloração fecal 
g. [   ] Exame de escarro 
h. [   ] Teste da fita gomada (Graham) 
i. [   ] Exames imunológicos (Ex: ELISA, Imunofluorescência) 
j. [   ] Nenhuma das anteriores 
 

6. Qual das técnicas abaixo você utilizaria para confirmar uma suspeita de Amebíase? 

a. [   ] Ainda não solicito exame 
b. [   ] Não sei 

f. [   ] Esfregaço e coloração fecal 
g. [   ] Exame de escarro 
h. [   ] Teste da fita gomada (Graham) 
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c. [   ] Pesquisa de larvas por 
termohidrotropismo (ex: Rugai 
ou Baermann-Moraes) 
d. [   ] EPF comum (flutuação 
e/ou sedimentação) com 
amostras seriadas coletadas em 
dias consecutivos 
e. [   ] EPF comum (flutuação 
e/ou sedimentação) com 
amostras seriadas coletadas em 
dias não consecutivos 

i. [   ] Exames imunológicos (Ex: ELISA, Imunofluorescência) 
j. [   ] Nenhuma das anteriores 
 

7. Quantas vezes você solicita EPF durante um acompanhamento pré-natal? 

|___|___| vezes 

8. Quantas amostras você solicita em um EPF de rotina? 

|___|___| amostras  

9. Você orienta seu paciente sobre como coletar a amostra para o exame parasitológico de fezes (EPF)? 

a. [   ] Sim 
b. [   ] Não, pois não acho que seja função do médico 
c. [   ] Não, pois desconheço a forma correta de coleta 
d. [   ] Não, pois acredito que o laboratório fará a orientação 

10. Quando você prescreve um medicamento antiparasitário? 

a. [   ] Ainda não prescrevo medicamentos 
b. [   ] Como medida profilática para crianças 
c. [   ] Como medida profilática para pacientes pertencentes a grupos de risco 
d. [   ] Quando o paciente possui sintomas, mesmo sem a realização de um EPF 
e. [   ] Quando o paciente possui sintomas, mesmo com um resultado negativo no EPF 
f. [   ] Quando o paciente possui resultado positivo no EPF 

11. Quando um paciente com sintomas gastrintestinais apresenta EPF negativo, como você procede? 

a. [   ] ainda não realizo atendimento a pacientes 
b. [   ] realiza o tratamento baseado na sintomatologia 
c. [   ] solicita exames mais específicos para parasitos gastrintestinais (p.ex. testes imunológicos) 
d. [   ] questiona o paciente sobre o número de amostras coletadas e como ele realizou a coleta 
e. [   ] observa se as técnicas utilizadas pelo laboratório para a realização do EPF são as ideais para 
detectar os parasitos que podem estar infectando o paciente 
f. [   ] solicita novo EPF 

12. Como você procede para descartar infecção por parasitos em pacientes que serão submetidos à 
corticoterapia prolongada? 

a. [   ] ainda não realizo atendimento a pacientes 
b. [   ] realizo tratamento profilático com antiparasitários de amplo espectro 
c. [   ] solicito EPF em amostra única antes do início do tratamento 
d. [   ] solicito EPF em amostra única antes do início e durante o tratamento 
e. [   ] solicito EPF em três amostras (MIF) antes do início do tratamento 
f. [   ] solicito EPF em três amostras (MIF) antes do início e durante o tratamento 
g. [   ] solicito pesquisa de larvas antes do início do tratamento 
h. [   ] solicito pesquisa de larvas antes do início e durante o tratamento 

13. Você mudaria sua conduta se soubesse que o exame veio de um laboratório confiável? 

a. [   ] Sim 
b. [   ] Não 
c. Por quê? 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

14. Você sabia que já existe resistência a medicamentos antiparasitários? 

a. [   ] Sim 
b. [   ] Não 
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APÊNDICE 6 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO/ DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “Enteroparasitoses em pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro e percepção dos 

profissionais de saúde sobre o Exame Parasitológico de Fezes” 

Responsável: Prof.Adriana PittellaSudré - Departamento de Microbiologia e Parasitologia – Instituto Biomédico 

– UFF – SIAPE: 1544182     - Telefone: (21)26292425 

 

Nome do voluntário:_______________________________________________ 

Data de nascimento:__________      R.G.:____________________ 

 

O/A Sr./Sra. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Enteroparasitoses em pacientes do 

Hospital Universitário Antônio Pedro e percepção dos profissionais de saúde sobre o Exame Parasitológico 

de Fezes”, de responsabilidade da pesquisadora Adriana PittellaSudré. 

Este projeto tem como objetivo coletar informações sobre as percepções dos profissionais de saúde do 

HUAP sobre o exame parasitológico de fezes. Estas informações serão obtidas através do preenchimento de um 

questionário. 

Este estudo não trará nenhum mal à saúde dos participantes. Não haverá nenhum custo para participar 

desta pesquisa. O/A Sr./Sra. terá liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer 

momento, sem prejuízo para sua relação com o HUAP. A participação será livre, sendo excluído do projeto aquele 

que desejar não participar. Nenhum nome será divulgado durante as etapas deste estudo. As informações gerais 

sobre o estudo poderão ser obtidas quando desejar. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas 

sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 

_________________________________         ____________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário          Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________         ____________________________________ 

Testemunha  

 
 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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10.  ANEXOS 

ANEXO 1- PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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