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RESUMO 

Os seres humanos se infectam com diferentes parasitos intestinais que podem determinar 

diarreia, disenteria e até o óbito. Tais parasitoses são mais encontradas em indivíduos que 

vivem em situações de vulnerabilidade, que geralmente ocorrem em municípios do interior do 

Brasil, como Oriximiná, Pará. Além disso, ainda há parasitos intestinais que são pouco 

estudados, como é o caso de Urbanorum spp.. Desta forma, este estudo teve como objetivo 

analisar a frequência de parasitos intestinais em amostras fecais de pacientes atendidos no 

Laboratório Municipal de Oriximiná, Pará e os fatores de risco inerentes às infecções. 

Ademais, os resultados obtidos entre as técnicas coproparasitológicas para o diagnóstico de 

Urbanorum spp.. foram comparados para verificar a técnica mais adequada para o seu 

diagnóstico. Em fevereiro de 2019, 294 amostras fecais de pacientes atendidos nesse 

laboratório foram recuperadas, bem como informações socioeconômicas ambientais por meio 

de formulário semiestruturado. Ainda nesse laboratório, as fezes foram submetidas ao exame 

direto e a pesquisa das larvas de nematoides pela técnica de Rugai, Mattos e Brisola. Nos 

laboratórios de Parasitologia da UFF, as fezes foram submetidas às técnicas de Faust et al., 

Ritchie modificada e Lutz. Verificou-se uma frequência geral de 35,03% para os parasitos 

intestinais. Em geral, os protozoários foram mais detectados do que os helmintos, destacando-

se Entamoeba coli (52,4%), Urbanorum spp. (36,9%) e o complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar (13,6%). Dentre os helmintos, os mais diagnosticados foram 

ancilostomídeos (7,8%), Ascaris lumbricoides (5,8%) e Strongyloides stercoralis (1,9%). Ao 

se contabilizar o perfil parasitológico das amostras, observou-se uma maior frequência de 

monoparasitismo (79,6%) do que de poliparasitismo (20,4%). Verificou-se que somente o 

número de residentes no domicílio, foi a variável associada às infecções com parasitos 

intestinais (p=0,0139). Pacientes que relataram morar em domicílios que tinham seis ou mais 

residentes, apresentaram 2,121; 1,701 e 13,55 vezes mais chance de estarem parasitados do 

que aqueles que moravalm em domicílios com 4 a 5 residentes, 2 a 3 e 1, respectivamente. No 

entanto, nenhuma associação significativa foi observada nos pacientes positivos para 

Urbanorum spp.. (p>0,05) dentre as informações recuperadas com os formulários. O 

diagnóstico de Urbanorum spp. foi principalmente realizado pela técnica de Faust et al., 

seguida por Ritchie e Lutz. O maior índice de concordância, classificado como razoável 

(Kappa = 0,583) foi observada na comparação entre Faust et al. e Ritchie. No teste de 

McNemar o valor de p foi menor que 0,05, pleiteando a discordância entre estas técnicas.  

Pode-se identificar nos pacientes atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná, infecção 

por protozoários e helmintos, bem como agentes potencialmente parasitários pouco 

conhecidos como Urbanorum spp., sendo este o primeiro estudo a identificar esse parasito na 

região Norte do Brasil. As informações aqui adquiridas, ressaltam a necessidade urgente da 

realização de estudos mais aprofundados em Oriximiná com maior painel amostral visando 

investigar de forma mais robusta os fatores de risco associados às infecções, incluindo outras 

espécies animais como possíveis hospedeiros. Ressalta-se também a necessidade da realização 

de projetos que envolvam a capacitação dos profissionais de saúde que atuam no diagnóstico 

e atendimento dos pacientes.   

 

Palavras-chave: Urbanorum spp.; Parasitoses intestinais; Diagnóstico coproparasitológico;; 

Pará; Brasil. 
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ABSTRACT 

Human beings become infected with different intestinal parasites that can cause diarrhea, 

dysentery and even death. Such parasites are more commonly found in individuals who live in 

situations of vulnerability, which usually occur in cities in the interior of Brazil, such as 

Oriximiná, Pará. In addition, there are still intestinal parasites that are poorly studied, such as 

Urbanorum spp.. Thus, this study aimed to analyze the frequency of intestinal parasites in 

fecal samples from patients attended at the Municipal Laboratory of Oriximiná, Pará and the 

risk factors inherent to infections. Furthermore, the results obtained between the 

coproparasitological techniques for the diagnosis of Urbanorum spp. were compared to verify 

the most appropriate technique for its diagnosis. In February 2019, 294 fecal samples from 

patients attended at this laboratory were retrieved, as well as environmental socioeconomic 

information using a semi-structured form. Also in this laboratory, the feces were subjected to 

direct examination and the search for nematode larvae by the technique of Rugai, Mattos and 

Brisola. In the UFF Parasitology laboratories, the feces were subjected to the techniques of 

Faust et al., Ritchie modified and Lutz. There was an overall frequency of 35.03% for 

intestinal parasites. In general, protozoa were more detected than helminths, with Entamoeba 

coli (52.4%), Urbanorum spp. (36.9%) and the Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 

complex (13.6%). Among helminths, the most diagnosed were hookworms (7.8%), Ascaris 

lumbricoides (5.8%) and Strongyloides stercoralis (1.9%). When counting the parasitological 

profile of the samples, there was a higher frequency of monoparasitism (79.6%) than of 

polyparasitism (20.4%). It was found that only the number of residents in the household was 

the variable associated with intestinal parasites infections (p = 0.0139). Patients who reported 

living in households that had six or more residents, had 2.121; 1.701 and 13.55 times more 

likely to be parasitized than those who lived in households with 4 to 5 residents, 2 to 3 and 1, 

respectively. However, no significant association was observed in patients positive for 

Urbanorum spp. (p> 0.05) among the information retrieved with the forms. The diagnosis of 

Urbanorum spp. it was mainly performed by the technique of Faust et al., followed by Ritchie 

and Lutz. The highest agreement index, classified as reasonable (Kappa= 0.583) was observed 

in the comparison between Faust et al. and Ritchie. In McNemar test, the p value was less 

than 0.05, claiming the disagreement between these techniques. It can be identified in patients 

attended at the Municipal Laboratory of Oriximiná, infection by protozoa and helminths, as 

well as potentially little-known parasitic agents, such as Urbanorum spp., being this the first 

study to identify this parasite in the Northern region of Brazil. The information acquired here 

underscores the urgent need to conduct more in-depth studies in Oriximiná with a larger 

sample panel in order to more robustly investigate the risk factors associated with infections, 

including other animal species as possible hosts. It also emphasizes the need to carry out 

projects that involve the training of health professionals who work in the diagnosis and care 

of patients. 

 

Keywords: Urbanorum spp.; Intestinal parasites; Coproparasitological diagnoses; Pará; 

Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Parasitoses intestinais são infecções causadas por helmintos e protozoários quando 

infectam o trato intestinal (HAQUE, 2007). A frequência dessas parasitoses é 

reconhecidamente elevada em populações de áreas desprovidas de saneamento básico ao 

redor do mundo, ocorrendo principalmente nos países em desenvolvimento (CHEHTER, 

1995; HAQUE, 2007). Essas infecções podem determinar doenças que são notadamente 

reconhecidas como negligenciadas (SILVA et al., 2014). Os enteroparasitos de uma forma 

podem determinar quadros de má absorção intestinal, diarreia aguda e crônica, disenteria e 

dores abdominais. Além de alterações cognitivas a longo prazo e quadros de absenteísmo 

(TEIXEIRA et al., 2019). 

No Brasil, nas últimas décadas, houve uma expressiva redução da prevalência das 

parasitoses intestinais, mas algumas comunidades não alcançaram os benefícios do 

desenvolvimento econômico brasileiro, fato que ainda favorece índices altos de prevalências 

desses agentes infecciosos. Na região Norte, estudos epidemiológicos abordando a ocorrência 

de parasitos intestinais ainda são muito escassos, principalmente nas cidades localizadas no 

interior do estado do Pará, onde o acesso se faz mediante o uso de embarcações fluviais, como 

é o caso de Oriximiná (SILVA, 2006).  

Nestas cidades ainda há carência de dados sobre as parasitoses intestinais, incluindo 

os fatores de riscos que podem favorecer as infecções parasitárias. Ainda assim, sabe-se que 

nos estados amazônicos, os fatores ambientais como a condição climática, tipo de solo e 

saneamento básico associadas as condições culturais geralmente são associados aos maiores 

índices de prevalências de agentes infectantes em território nacional (SILVA et al., 2014). 

Essa precariedade dos recursos econômicos e infra estruturais nas cidades amazônicas 

atrelado a riqueza de fatores bióticos e abióticos do estado podem determinar além dos 

elevados índices de prevalência de agentes infectantes, também a presença de parasitos ainda 

pouco conhecidos como é o caso de Urbanorum spp.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PARASITOSES INTESTINAIS 

Parasitoses intestinais são infecções causadas por helmintos e protozoários quando 

infectam o trato intestinal (HAQUE, 2007). A frequência dessas parasitoses é 

reconhecidamente elevada em populações de áreas desprovidas de saneamento básico ao 

redor do mundo, ocorrendo principalmente nos países em desenvolvimento (CHEHTER, 

1995; HAQUE, 2007). Essas infecções podem determinar doenças que são notadamente 

reconhecidas como negligenciadas (SILVA et al., 2014). Tais parasitoses podem determinar 

infecções assintomáticas ou sintomáticas, cujos os sintomas podem variar de leves a graves. 

Geralmente, as manifestações clínicas são inespecíficas, incluindo a irritabilidade, distúrbios 

do sono, náuseas, vômitos ocasionais, dor abdominal e diarreia. Nos quadros graves, 

destacam-se a perda de peso e as hemorragias (ANDRADE et al., 2010). Além de poder 

determinar prejuízos a saúde das pessoas, as parasitoses podem prejudicar o crescimento 

físico e mental das crianças, culminando em efeitos negativos de cognição (HAQUE, 2007). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 880 milhões de 

crianças necessitam de tratamento para helmintíases intestinais (WHO, 2020). Condições 

climáticas, tipo de solo, saneamento básico, juntamente com hábitos de higiene das 

populações, são fatores frequentemente associados à exposição e colonização por parasitos 

intestinais (VISSER et al., 2011). Na Região Amazônica, essa situação constitui um dos 

principais problemas de saúde pública, especialmente em áreas onde as condições de 

saneamento básico são precárias, bem como o acesso a água potável (SILVA et al., 2009). 

Complexidade e diversidade são características da região amazônica. A Amazônia 

legal brasileira é formada por nove estados, ocupa 61% do território nacional e tem 12,5% do 

contingente populacional do país. Possui mais de cinco milhões de quilômetros quadrados de 

terras e águas, onde encontra-se a maior biodiversidade da terra com quase um terço da 

variabilidade genética estimada do planeta. Apesar da riqueza ambiental, nos estados que 
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compõem a Amazônia legal, percebe-se facilmente grandes disparidades e precariedades em 

termos de acesso aos serviços básicos de infraestrutura, como saneamento ambiental, serviços 

básicos de saúde e serviços de tratamento de água. A limitação do acesso a esses serviços 

básicos acabam sendo um dos principais fatores para infecção de diversos agentes infecciosos, 

incluindo as parasitoses intestinais (SILVA, 2006).  

No Brasil, nas últimas décadas, houve uma expressiva diminuição da prevalência das 

parasitoses intestinais, mas algumas comunidades não alcançaram os benefícios do 

desenvolvimento econômico brasileiro, fato que ainda favorece índices altos de prevalências 

desses agentes infecciosos. Na região Norte, estudos epidemiológicos abordando a ocorrência 

de parasitos intestinais ainda são muito escassos, principalmente nas cidades localizadas no 

interior do estado, onde o acesso se faz mediante o uso de embarcações fluviais (SILVA, 

2006). De forma geral, os principais esforços das pesquisas nos estados amazônicos têm se 

concentrado em duas grandes vertentes: as capitais e outras áreas urbanas, como Belém, 

Santarém, Manaus, Boa Vista e Rio Branco, e as populações indígenas. Nessas duas frentes, 

já há um acúmulo considerável de informações sobre saúde e condições de vida das 

populações (SILVA, 2006).  

Mediante a realização de 362 exames coproparasitológicos de sedimentação 

espontânea de populações das áreas periféricas da cidade de Manaus, Amazonas, Visser et al. 

(2011) evidenciaram positividade para parasitos intestinais em 44,2% da população, dos quais 

55% eram monoparasitados e 45% poliparasitados. A prevalência geral para helmintos foi de 

11% e de 37,3% para protozoários. Entre os helmintos foram detectados, Ascaris 

lumbricoides (70%), Hymenolepis nana (22,5%), Trichuris trichiura (17,5%), 

ancilostomídeos (7,5%) e Enterobius vermicularis (2,5%). Os protozoários detectados foram 

principalmente os amebídeos como Entamoeba coli (42,2%), Endolimax nana (39,3%), 

complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (27,4%) e Iodamoeba bütschlii (8,1%). 

Outros protozoários evidenciados foram Giardia duodenalis (27,4%), Balantioides coli e 

Blastocystis sp. ambos com 0,7%.  A fim de analisar as condições socioeconômicas e 

ambientais, referentes a população do estudo, os responsáveis pelos domicílios responderam a 

questionários. Por meio dos dados coletados e dos exames coproparasitológicos, pode-se 

observar associação entre as parasitoses intestinais com o tipo de construção residencial, faixa 

etária e procedência da água de higiene pessoal e do lar. 
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As enteroparasitoses também foram estudadas em crianças de áreas rurais no 

município de Coari, Amazonas, Brasil. A sensibilização para a participação do estudo, foi 

realizada diretamente nas residências incluindo as crianças das comunidades de Saubinha e 

Itapéua. Das 123 amostras fecais coletadas, foram evidenciadas positividade em 74% do 

material fecal, tendo sido detectado helmintos como Ascaris lumbricoides (68,1%), Trichuris 

trichiura (41,8%), ancilostomídeos (17,6%), complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar (17,6%), Entamoeba coli (11%), Giardia duodenalis (9,9%), Strongyloides stercoralis 

(8,8%), Endolimax nana (3,3%) e Iodamoeba bütschlii (1,1%) (SILVA et al., 2009). 

Novamente no município de Coari, um ano depois, a prevalência das 

enteroparasitoses em amostras fecais de 200 crianças em comunidades ribeirinhas foi 

avaliada.  Tais amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central do Município, sendo 

submetidas ao método de Lutz (1919). Obteve-se uma frequência parasitária de 83%, das 

quais 53% eram monoparasitadas e 30% poliparasitadas. Os parasitos mais detectados foram 

os helmintos, destacando-se Ascaris lumbricoides (66,3%) e Trichuris trichiura (16,3%). 

Além destes, também foi detectado ancilostomídeos (5,4%) e Strongyloides stercoralis (3%). 

Dentre os protozoários, destacam-se Entamoeba coli (35%), complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar (6,7%) e Giardia duodenalis (6%), sendo evidenciado também 

Iodameba bütschlii (3,6%) e Endolimax nana (38,2%). Além do diagnóstico dos parasitos, os 

autores aplicaram questionários socioambiental com questões dirigidas aos responsáveis 

legais pelas crianças. Entre os fatores socioambientais recuperados relacionados à infecção 

enteroparasitária, as variáveis renda familiar e origem da água apresentaram significância 

estatística (SANTOS et al., 2010). 

Ainda no Amazonas, especificamente na cidade de Barcelos, foi realizado um estudo 

epidemiológico na população da cidade, incluindo diferentes faixas etárias. Ao todo foram 

coletadas 594 amostras fecais. Estas foram encaminhadas para o Laboratório local e 

analisadas por meio das técnicas com o fundamento de sedimentação espontânea, e em apenas 

27,3% foi possível realizar o método de Rugai, Mattos e Brisola, devido à baixa quantidade 

de material fecal. Obteve-se uma positividade geral de 77,9%. Os helmintos foram os 

parasitos mais detectados, destacando-se Ascaris lumbricoides (53,4%), ancilostomídeos 

(27,1%) e Trichuris trichiura (8,8%). Também foi diagnosticado formas de Strongyloides 

stercoralis (5,4%), Enterobius vermicularis (0,7) e Hymenolepis nana (0,5). Dentre os 

protozoários, destacaram-se o complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (13,6%), 

seguido por Entamoeba coli (11,3%), Endolimax nana (11,3%) e Giardia duodenalis (8,6%), 
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Iodameba bütschlii (6,4%)e Cystoisospora belli (0,2%).  A partir de informações recuperadas 

com os questionários, foi observado que o fator de risco associado à infecção por Ascaris 

lumbricoides foi a ausência de latrina. Para ancilostomídeos os fatores observados foram: ser 

do sexo masculino e residir em domicílios com assoalho de terra e/ou madeira 

(GONÇALVES et al., 2016).  

No Município de Nova Olinda do Norte, Amazonas, ao se pesquisar parasitos 

intestinais em 81 pessoas gerontes, ou seja, indivíduos que possuíam mais de 60 anos de 

idade, por meio da técnica de sedimentação espontânea, evidenciou-se positividade para 

parasitos intestinais em 72,8%. O monoparasitismo foi mais frequente que o poliparasitismo, 

apresentando 43,2% e 23,5% respectivamente. O parasito mais comum nos idosos foi Ascaris 

lumbricoides (35,2%), seguido de Entamoeba coli (18,2%) e Trichuris trichiura (16%). 

Complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar foi evidenciado em 4,5% da população 

geronte. Não foi observado associação estatisticamente significativa entre o sexo, a idade e o 

grau de parasitismo. No entanto, a maior frequência de idosos parasitados foi registrada na 

faixa etária de 60 a 69 anos e a menor na faixa de 80 a 94 anos de idade (HURTADO – 

GUERRERO et al., 2005). 

Na área rural de Acrilândia, Acre, foi realizado um estudo coproparasitológico que 

englobou 429 indivíduos. As amostras fecais dos mesmos foram submetidas as técnicas 

laboratoriais de sedimentação espontânea e Kato-Katz, tendo sido verificado uma positividade 

parasitária de 53,4%. Dentre os protozoários mais frequentes destacaram-se Entamoeba coli 

(25,2%), seguido por Giardia duodenalis e Endolimax nana (19,6%). Já para os helmintos 

destacaram-se ancilostomídeos (7,7%), seguido por Ascaris lumbricoides (5,8%) (SOUZA et 

al., 2007).  

Na cidade de Gurupi, Tocantins, Silva et al. (2017) tentaram associar a positividade 

para as parasitoses intestinais com o rendimento escolar de crianças entre cinco a 12 anos de 

idade de escola pública. Desta forma, foram incluídas no estudo 205 escolares, tendo sido 

coletado de cada indivíduo três amostras fecais, que foram submetidas as técnicas 

coproparasitológicas de centrífugo-flutuação com sulfato de zinco, sedimentação espontânea e 

termo-hidrotropismo. Parasitos foram detectados em 42,9% dos participantes, sendo 

diagnosticado Giardia duodenalis em 18,5% dos escolares, Entamoeba coli em 16,09%, 

complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar e Hymenolepis nana em 3,9%, 

Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides e ancilostomídeos em 1,9%, Endolimax nana 
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em 0,9% e Trichuris trichiura e Taenia sp. em 0,5%. Quanto ao rendimento escolar, 14,15% 

apresentaram rendimento insuficiente (<6,0 na média final) e 85,8% rendimento suficiente 

(≥6,0 na média final). Por meio da análise estatística, os autores apontaram que a infecção por 

enteroparasitos poderia ser um fator de risco para a insuficiência do rendimento escolar, uma 

vez que foi observado significância estatística nessa associação.  

No município de Macapá no Amapá, e Timon no Maranhão, foi realizado um estudo 

retrospectivo de parasitoses intestinais em crianças atendidas em Unidades de saúde dessas 

respectivas cidades. Das 1745 amostras fecais positivas para algum parasito, 1340 eram de 

criança de Macapá, enquanto que 405 eram de crianças de Timón. O diagnóstico 

parasitológico nas unidades de saúde foi realizado pela técnica de sedimentação espontânea. 

O parasito mais detectado nas crianças de Timon e Macapá, respectivamente foi Giardia 

duodenalis 50% e 50,6% (FERRAZ et al., 2014).  

Parasitoses intestinais foram pesquisadas em crianças entre dois e 12 anos de anos de 

idade, atendidas na Unidade de Saúde da Família no Canal da Visconde na cidade de Belém, 

Pará. Entre as 81 amostras fecais analisadas pelo exame direto, foram detectados parasitos em 

75,3%, sendo evidenciados mais protozoários (66,7%) do que helmintos (8,6%). Dentre os 

protozoários mais frequentes, destacaram-se Giardia duodenalis (70,4%), seguido por 

Entamoeba coli (22,2%). A única espécie de helminto detectada foi Ascaris lumbricoides 

(8,6%). Não foi evidenciado associação significativa entre o sexo das crianças com a 

positividade parasitária (PICANÇO et al., 2019). 

Ainda na capital do Pará, a prevalência de parasitoses intestinais em crianças entre 

dois e cinco anos de idade, também foi analisada de forma retrospectiva por meio de 

prontuários da Unidade de Saúde da Família de Pirajá, no ano de 2015. Constatou-se que 

49,07% das crianças estavam infectadas por pelo menos um enteroparasito. Em relação aos 

parasitos mais prevalentes, verificou-se que 30,2% das infecções foram determinadas somente 

por Giardia duodenalis, seguida da associação Giardia duodenalis e Ascaris lumbricoides em 

22,64% e por apenas Ascaris lumbricoides em 20,75% das crianças. Em relação aos itens de 

saneamento, pode-se evidenciar que a maioria das crianças consumiam água filtrada ou 

provenientes da rede encanada com filtros e possuíam em suas casas água encanada. Em 

relação ao escoamento dos dejetos do banheiro, grande parte das crianças residiam em casas 

que continha redes coletoras de esgoto (DIAS et al., 2017). 
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No município de Igarapé Miri, Pará, foi realizado um estudo parasitológico com 91 

indivíduos de diferentes faixas etárias, habitantes de populações ribeirinhas de cinco 

comunidades do município. A técnica laboratorial de escolha utilizada para a detecção dos 

parasitos foi o exame direto, por se tratar de um exame rápido, simples e econômico. Além do 

exame coproparasitológico, foram aplicados questionários epidemiológicos com o objetivo de 

avaliar as condições sanitárias e de moradia da população. A positividade geral das 

parasitoses foi de 94,5%. Os parasitos mais detectados foram os helmintos destacando Ascaris 

lumbricoides (57,14%), Trichuris trichiura (41,76%), além de ancilostomídeos (8,8%). 

Dentre os protozoários, os amebídeos foram os mais detectados, incluindo Entamoeba spp. 

(36,26%), Endolimax nana (13,19%) e Iodamoeba bütschlii (23,08%). Também foram 

evidenciados Giardia duodenalis (24,17%), Balantioides coli (2,2%) e Blastocystis sp. 

(1,1%). A maior prevalência das parasitoses foi observada nas crianças e jovens, quanto ao 

sexo as mulheres apresentaram os maiores índices quando comparadas aos homens. Quanto as 

condições de moradias e saneamento desta população, foi possível observar que 100% das 

instalações sanitárias situavam-se fora das moradias, sendo principalmente constituídas por 

fossa a céu aberto. Em relação a procedência da água utilizada nas residências, observou-se 

que a maioria (<90%) utilizava água do rio, sendo a mesma tratada com hipoclorito de sódio 

fornecido de forma esporádica para a população (SILVA et al., 2014). 

A prevalência de enteroparasitoses e sua associação com perfil hematológico e 

bioquímico em adultos em Cametá, Pará, foi avaliada em população adulta entre 18 e 65 anos. 

Dos 68 indivíduos que participaram do estudo, em 18 não foi detectado parasitos no material 

fecal ao se realizar a técnica coproparasitológica de sedimentação espontânea. Dentre os 

indivíduos positivos, 62% apresentaram no exame de fezes o perfil de monoparasitismo, 

enquanto 37% tiveram poliparasitismo. O parasito mais detectado foi Trichuris trichiura 

(27,5%), seguido pelo complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (27,5%). Quanto 

as alterações hematológicas, foi verificado uma leve diminuição nos níveis de hemoglobina, 

hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e aumento de 

leucócitos e segmentados, porém esta alteração não foi significativa quando relacionado a 

presença dos parasitos (TEIXEIRA et al., 2019).  

Na cidade de Santarém, Pará, foi realizado um estudo epidemiológico em escolares 

entre quatro a 12 anos de idade. Para tal estudo, amostras fecais de 367 escolares foram 

coletadas, tendo sido evidenciada positividade para parasitos intestinais em 67,5% ao se 

utilizar as técnicas coproparasitológicas de exame direto e sedimentação espontânea. Os 
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parasitos mais detectados foram os protozoários como Entamoeba coli (20,4%), complexo 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (13,9%) e Giardia duodenalis (13,3%). Os 

helmintos mais prevalentes foram Ascaris lumbricoides (9%), seguido de Trichuris trichiura 

(2,1%). Por meio de questionários aplicados as crianças e aos pais, pode-se obter dados sobre 

os hábitos de higiene individuais dos escolares, bem como dados das condições 

socioeconômicas. Ao final, por meio das análises estatísticas pode-se evidenciar que a renda 

familiar, o tratamento da água, infraestrutura das casas, principalmente dos banheiros 

constituídos na sua maioria por fossa e as práticas de higiene incluindo a lavagem das mãos, 

foram variáveis estatisticamente significativas para a presença das parasitoses intestinais entre 

os escolares (BANHOS et al., 2017). 

Na comunidade indígena Mapuera, localizada em Oriximiná, Pará, foi realizado um 

inquérito parasitológico em 83 amostras fecais coletadas de homens e mulheres. Estas 

amostras foram encaminhadas para o laboratório com conservante químico a base de formol a 

10%, sendo submetidas a exame direto, centrífugo-flutuação em sulfato de zinco, 

sedimentação espontânea e a coloração permanente de Kinyoun para pesquisa de coccídios. 

Os parasitos mais detectados foram os protozoários, destacando-se Entamoeba coli (59%), 

Blastocystis sp. (57,8%), Endolimax nana (38,2%), complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar (43,4%), Giardia duodenalis (12%) e dentre os helmintos 

destacam-se Hymenolepis nana (20,5%), Ascaris lumbricoides (7,2%) e Enterobius 

vermicularis (1,2%) (BORGES et al., 2009). 

Dentre a literatura recuperada, foi verificado os parasitos intestinais mais relatados 

em estudos na região Norte do Brasil. Abaixo segue um resumo de cada um. 

2.2 HELMINTOS 

2.2.1 Ascaris lumbricoides 

A ascaridíase humana é uma parasitose intestinal causada pelo agente etiológico 

Ascaris lumbricoides. Este parasito pertence ao Reino Animalia, Filo Nematoda, Classe 

Secernentea, Ordem Ascaridida, Família Ascarididae, Gênero Ascaris (GUY, 2011). Sendo 

este, um geohelminto que necessita passar pelo ambiente para formar a estrutura infectante 

(BARRIGA, 1995).  

  As formas adultas de A. lumbrioides são longas, cilíndricas e afiladas na sua 

extremidade posterior. As fêmeas medem de 20 a 40 cm de comprimento, são ovíparas, 
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produzindo mais de 200 mil ovos diariamente. Já os machos, medem de 15 a 25 cm de 

comprimento e possuem sua extremidade posterior encurvada. Os ovos desse nematoide são 

característicos, apresentam um formato ovoide, coloração castanho-amarelada, casca espessa 

e mamelonada, medindo cerca de 50 a 80 µm de comprimento por 40 a 60 µm de largura 

(BARRIGA, 1995).  

A ascaridíase é uma parasitose com ciclo monoxeno, sendo o habitat do parasito o 

intestino delgado. Possui distribuição geográfica ampla, com maior prevalência em regiões 

tropicais e subtropicais com temperaturas quentes e úmidas e áreas com saneamento básico 

inadequado. Sua transmissão ocorre pela ingestão dos ovos larvados infectantes, veiculados 

por mãos contaminadas ou pelo consumo de água e alimentos contaminados com os ovos 

larvados. O público infantil é considerado grupo de risco para a infecção, podendo 

desenvolver quadros sintomáticos (DOLD e HOLLAND, 2011). 

As infecções por esse parasito, na maioria das vezes, ocorrem de forma 

assintomática. Quando sintomática o hospedeiro pode apresentar: dores abdominais, má 

digestão, perda de apetite, emagrecimento, febre, tosse, ranger dos dentes e sono intranquilo. 

Infecções com elevada carga parasitária, podem promover obstrução intestinal e a migração 

desses nematoides para outros órgãos, como boca, nariz, pâncreas, apêndice cecal, fígado, 

entre outros. O antiperistaltismo e vômitos também contribuem para esse processo (DOLD e 

HOLLAND, 2011). O diagnóstico da ascaridíase baseia-se na detecção de formas evolutivas 

do parasito. A técnica laboratorial mais utilizada para detectar a infecção são os exames 

coproparasitológicos de fezes, além disso, é possível visualizar o parasito adulto quando 

eliminado por vômitos, fezes e escarros (MELO et al., 2004). 

Algumas medidas profiláticas para o controle dessa parasitose negligenciada são: 

educação em saúde, tratamento da água de consumo, tratamento do esgoto, recolhimento de 

lixo, lavagem e proteção de alimentos consumidos crus e com casca, medidas higiênicas 

básicas como a lavagem das mãos de forma periódica, não utilizar fezes humanas como 

adubo, destino adequado às fezes humanas e tratamento dos indivíduos infectados (WHO, 

2016).  

O medicamento de primeira escolha para o tratamento da ascaridíase é o albendazol. 

Entretanto, existem outras opções disponíveis: mebendazol, levamizol, flubendazol, 

piperazina e palmoato de pirantel. Esses medicamentos, em geral, apresentam poucos efeitos 

colaterais e baixa toxicidade, mas não devem ser utilizados durante a gestação. Nos casos de 

obstrução intestinal decorrente da ascaridíase, após a tentativa de paralisação dos nematoides 
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com piperazina, uso de laxante salino e massageamento do abdome, pode haver necessidade 

de intervenção cirúrgica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

 

2.2.2 Ancilostomídeos 

 

A ancilostomíase humana é causada por duas espécies de nematoides: Ancylostoma 

duodenale e Necator americanus (MOTTA e SILVA, 2002). Estes parasitos pertencem ao 

Reino Animalia, Filo Nematoda, Classe Secernentea, Ordem Strongylida. Ancylostoma 

duodenale pertence à Família Ancylostomidae, Gênero Ancylostoma, enquanto que Necator 

americanus pertence à Família Uncinariidae, Gênero Necator (FETOUH, 2003; HAYS, 

2001). 

Necator americanus é encontrado infectando pessoas na África, Ásia e Europa, mas 

predomina nas infecções no continente americano e na Austrália (HAYS, 2001). Já 

Ancylotosma duodenale ocorre principalmente infectando pessoas na região do mediterrâneo, 

no sudeste da Ásia e também no continente no americano (FETOUH, 2003). Estima-se que 

576 a 740 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas com os ancilostomídeos 

(CDC, 2013). 

 As fêmeas dessa família medem cerca de um centímetro de comprimento, 

possuem corpo cilíndrico e a extremidade posterior afilada, já os machos são menores e 

morfologicamente diferenciados das fêmeas por apresentarem uma bolsa copulatória na parte 

posterior de seu corpo. Ao comparar as duas espécies de ancilostomídeos, destacam-se 

algumas diferenças: em geral, os adultos do gênero Ancylostoma apresentam dimensões 

maiores que os do gênero Necator. Além disso, a cápsula bucal destas espécies também é 

diferenciada. A extremidade anterior de Ancylostoma duodenale apresenta dois pares de 

dentes grandes, enquanto Necator americanus possui um par de placas cortantes nessa região. 

Em relação aos seus ovos, estes possuem casca fina e transparente, são ovalados e medem 

entre 56 a 76 µm, sendo idênticos nas duas espécies (FETOUH, 2003; HAYS, 2001). 

O ciclo de vida dos ancilostomídeos é monoxeno, no qual se observa o parasito 

habitando o intestino delgado. A principal via de transmissão é a percutânea e raramente 

ocorre a transmissão oral, sendo esta apenas relatada no gênero Ancylostoma (WHO, 2016). 

Em ambas as transmissões a estrutura infectante é a larva filarioide (terceiro estágio) 

(MOTTA e SILVA, 2002).  

Existem algumas condições para que ocorra a transmissão da infecção por esses 

parasitos, que são: a contaminação do solo com material fecal humano, condições favoráveis 
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de umidade, calor e sombra para a sobrevivência das larvas e contato da pele com o solo 

contaminado. Além da via percutânea, o parasito pode ser transmitido por via oral, após a 

ingestão das larvas filarioides (MOTTA e SILVA, 2002).  

Na infecção por ancilostomídeos, o indivíduo pode apresentar manifestações clínicas 

cutâneas devido à hipersensibilidade apresentando irritação local, prurido e edema pulmonar 

com tosse e febre. O parasitismo pelas formas adultas pode determinar lesão da mucosa 

intestinal e espoliação sanguínea ocasionando, hemorragias e consequentemente anemia. Em 

crianças ainda podem ocorrer redução do apetite, retardo no desenvolvimento físico e 

cognitivo (WHO, 2016).  

O diagnóstico da ancilostomíase é feito principalmente por meio de técnicas 

coproparasitológicas para detectar os ovos do parasito (MOTTA e SILVA, 2002). As medidas 

profiláticas para o controle da ancilostomíase, se baseiam em mediar informações a população 

pelas medidas de educação em saúde, uso de instalações sanitárias adequadas por todos os 

moradores da casa, uso de calçados, lavagem dos alimentos crus e com casca, filtração da 

água para o consumo e lavagem das mãos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). O 

medicamento de primeira escolha é o albendazol. Entretanto, existem outras opções 

disponíveis: mebendazol, levamizol, flubendazol, piperazina e palmoato de pirantel. Esses 

medicamentos, em geral, apresentam poucos efeitos colaterais e baixa toxicidade, mas não 

devem ser utilizados durante a gestação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

 

2.2.3 Strongyloides stercoralis 

 

A estrongiloidíase, é determinada no hospedeiro humano, principalmente pela 

penetração na pele de larvas filarioides do nematoide Strongyloides stercoralis, que podem 

ser encontradas no solo ou na água (NUTMAN, 2017). Este parasito pertence ao Reino 

Animalia, Filo Nematoda, Classe Secernentea, Ordem Rhabditida, Família Strongyloididae, 

Gênero Strongyloides (HALLMAN, 2003). 

Strongyloides stercoralis é amplamente encontrado infectando pessoas em regiões 

tropicais e subtropicais. Este parasito tem alta incidência na Ásia, África, nos países com 

clima tropical do continente americano, ilhas do Pacífico e em algumas cidades da Rússia 

(HALLMAN, 2003). Estima-se que 30 a 100 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o 

mundo. No entanto, os dados epidemiológicos sobre a infecção determinada por esse 

nematoide são muito escassos. Pacientes imunocomprometidos são considerados grupos de 
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risco, pois podem apresentar quadros de hiperinfecção pelo parasito, culminando com altas 

taxas de mortalidades (NUTMAN, 2017).  

O ciclo de vida deste parasito é caracterizado por apresentar uma fase de vida livre e 

outra de vida parasitaria, onde as fêmeas partenogênicas são os parasitos. Larvas migratórias 

podem ser encontradas nos pulmões e outros órgãos parenquimatosos. Machos parasitos 

nunca foram descritos na literatura (TOFT, 1986). As fêmeas parasitas são incolores, 

semitransparentes e possuem 2 a 6 mm de comprimento por 0,05 a 0,06 mm de largura. As 

fêmeas habitam o intestino delgado ficando inseridas em sua mucosa. Os ovos deste parasito 

são elipsoides, com uma parede fina, possuindo um comprimento entre 40 a 60 µm de 

comprimento por 20 a 40 µm de largura. As fêmeas depositam seus ovos na mucosa 

intestinal, onde eles são liberados no ambiente embrionados. No caso de S. stercoralis, a larva 

L1 se desenvolve rapidamente no interior dos ovos e eclodem ainda no intestino delgado, 

sendo liberadas com as fezes no ambiente (BARRIGA, 1995).  

A infecção por esse nematoide pode ocasionar eritemas, prurido e edemas locais; 

tosse e expectoração após alguns dias. A presença das fêmeas partenogenéticas no intestino 

delgado, em casos mais graves, pode determinar surtos de diarreia, cólicas abdominais, 

anemia, emagrecimento e desidratação (LUNA et al., 2007). Para o diagnóstico dessa 

parasitose, são realizados rotineiramente exames parasitológicos para pesquisa de larvas, 

incluindo a coprocultura e testes imunológicos (LUNA et al. 2007). Algumas medidas 

profiláticas para essa parasitose são: diagnosticar e tratar as pessoas parasitadas, utilizar 

calçados em áreas endêmicas para proteger os pés e evitar a adubação com fezes humanas. 

Para o tratamento da estrongiloidíase, de forma geral, os fármacos mais utilizados são: 

ivermectina, levamizol ou tiabendazol (SANAVRIA, 2006). 

 

2.2.4 Trichuris trichiura 

 

A tricuríase, é uma parasitose causada no hospedeiro humano pelo geohelminto 

Trichuris trichiura. Este parasito pertence ao Reino Animalia, Filo Nematoda, Classe 

Adenophorea, Ordem Tricocephalida, Família Trichuridae, Gênero Trichuris (FRAUMAN, 

2003). Este nematoide é responsável por causar mais de 460 milhões de infecções em seres 

humanos, sendo sua incidência muito elevada nos países em desenvolvimento, no Sul e 

Sudeste da Ásia, África Subsaariana e América Latina, devido ao padrão socioeconômico e 

higiênico precário nas populações locais (HAWASH et al., 2016; FILHO et al., 2002). A 

forma adulta de T. trichiura apresenta um formato característico que lembra um chicote, 
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sendo sua extremidade anterior filiforme e a extremidade posterior mais espessa e fusiforme, 

medindo entre 30 a 50 mm de comprimento, sendo as fêmeas maiores que os machos. As 

fêmeas quando fertilizadas, podem eliminar por dia aproximadamente 1.000 a 5.000 ovos que 

são liberados nas fezes do hospedeiro (HENDRIX et al., 1987; BETHONY et al., 2006). Estes 

possuem formato elipsoides, casca espessa e acastanhada, sendo bioperculados (FILHO et al., 

2002). Os ovos de T. trichiura medem de 50 a 60 µm de comprimento por 21 a 25 µm de 

largura. São estruturas muito resistentes às condições ambientais (BARRIGA, 1995; 

BETHONY et al., 2006). 

A transmissão desse parasito ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados 

pelos ovos larvados desse helminto. A infecção por T. trichiura é assintomática, na maioria 

dos casos. Contudo, em casos mais graves, o indivíduo pode desenvolver anemia, enjoos, 

vômitos, diarreia e menos frequentemente disenteria e prolapso retal. Além disso, nas crianças 

pode determinar retardo no crescimento e problemas no desenvolvimento cognitivo  O 

diagnóstico da tricuríase, normalmente, é feito por meio de técnicas coproparasitológicas, 

para a observação dos ovos nas fezes. Algumas medidas preventivas para o controle da 

parasitose são: saneamento básico, educação em saúde, tratamento dos indivíduos infectados, 

higiene pessoal, não utilização de fezes humanas como adubo entre outros. (CDC, 2013).O 

medicamento de primeira escolha para o tratamento da tricuríase é o albendazol. Entretanto, 

existem outras opções disponíveis: mebendazol, levamizol, flubendazol, piperazina e 

palmoato de pirantel. Esses medicamentos, em geral, apresentam poucos efeitos colaterais e 

baixa toxicidade, mas não devem ser utilizados durante a gestação (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019). 

2.2.5 Hymenolepis sp. 

Dentre as espécies de cestoides que infectam o ser humano, incluem-se Hymenolepis 

nana e Hymenolepis diminuta. Esses parasitos se inserem no Reino Animalia, Classe Cestoda, 

Ordem Cyclophyllidea, Família Hymenolepididae, Gênero Hymenolepis (LONG, 2001).  

As espécies de Hymenolepis, H. diminuta e H. nana, parasitam principalmente 

roedores, sendo esta última, a mais detectada no hospedeiro humano. Os ovos desses parasitos 

apresentam uma membrana interna espessa e medem cerca de 60 a 80 µm de diâmetro. H. 

nana mede de 44 a 62 µm de comprimento por 30 a 55 µm de largura, apresenta de quatro a 

oito filamentos que crescem para os polos da oncosfera, também conhecidos como projeções 

mamelonares (BARRIGA, 1995). Os cestoides adultos habitam o intestino delgado, se 
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fixando a mucosa intestinal. Nas formas adultas, as últimas proglotes grávidas se desprendem 

e desintergram ainda dentro do intestino, liberando os ovos que saem com as fezes. Os ovos 

se mantém viáveis no ambiente por cerca de duas semanas (THOMPSON, 2015). 

O ciclo biológico de H.nana pode ser direto, ou seja, monoxênico, não necessitando 

de um hospedeiro intermediário, ou indireto, onde há a participação de hospedeiros 

intermediários, incluindo artrópodes. No entanto, o ciclo biológico de H. diminuta, sempre 

requer a participação de um artrópode como hospedeiro intermediário. O mecanismo de  

transmissão ocorre apartir da ingestão dos ovos, principalmente através de mãos 

contaminadas ou apartir da ingestão acidental de artrópodes infectados quando presentes em 

farinha ou cereais (THOMPSON, 2015). 

Hymenolepis nana é a causa comum de infecções por cestoides em seres humanos, 

ocorrendo em várias partes do mundo. Em áreas de clima temperado a incidência é alta, 

principalmente nas crianças e em grupos de pessoas que vivem em ambiente 

institucionalizados. Já a infecção em seres humanos por Hymenolepis diminuta, é menos 

frequente (CDC, 2017). Geralmente as infecções determinadas por esses cestoides são 

assintomáticas. No entanto, infecções com elevada carga parasitária por H. nana podem 

determinar fraqueza, dor de cabeça, anorexia, dor abdominal e diarreia (AKBER et al., 2013). 

Embora os fármacos tais como, praziquantel e albendazol sejam viáveis para o 

tratamento das infecções por Hymenolepis, eles acabam não eliminando totalmente as 

infecções em locais endêmicos, devido às reinfecções. Dessa forma, é de suma importância a 

adoção de medidas profiláticas, incluindo as mediações de informação a população por meio 

da educação em saúde, melhora nos hábitos de higiene pessoal destacando a lavagem das 

mãos e as medidas de saneamento básico (THOMPSON, 2015). 

2.3 PROTOZOÁRIOS 

2.3.1 Blastocystis sp. 

A blastocistose é causada pelo protozoário Blastocystis sp.. Este insere-se no Reino 

Chromista, Filo Bigyra, Classe Blastocystea, Ordem Blastocystida (RUGGIERO et al., 2015). 

O parasito habita o trato gastrointestinal de humanos, assim como de outros animais 

(BARBOSA et al., 2017). Blastocystis sp. é um protista entérico amplamente distribuído. 

Atualmente, estima-se que mais de um bilhão de seres humanos em todo o mundo esteja 

infectado por esse parasito intestinal (BARBOSA et al., 2017). Esse gênero é frequentemente 
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encontrado em amostras fecais, principalmente em áreas tropicais e subtropicais de países em 

desenvolvimento (PARIJA e JEREMIAH, 2013). Elevadas taxas da infecção por esse 

protozoário podem estar diretamente relacionadas às condições socioeconômicas e sanitárias 

precárias do indivíduo (COCO et al., 2017).  

Blastocystis sp. é um organismo polimórfico, ou seja, apresenta seis estágios de 

desenvolvimento, que são as formas vacuolares, granulares, ameboides, císticas e apesar das 

formas multivacuolar e avacuolar ocorrerem, são menos frequentes (COCO et al., 2017). A 

forma vacuolar é frequentemente encontrada nas fezes dos hospedeiros infectados, possui um 

formato arredondado, medindo de 5 a 15 µm podendo chegar a 200 µm de diâmetro. O ciclo 

biológico do parasito ainda não foi completamente elucidado. A transmissão ocorre pela via 

fecal-oral, por meio da ingestão de água ou alimento contaminados com o cisto. O parasito 

infecta as células epiteliais do trato gastrointestinal, multiplicam-se de forma assexuada e dão 

origem às diferentes formas evolutivas (COCO et al., 2017).  

Atualmente, não está evidente se Blastocystis sp. é um organismo patogênico, 

comensal ou oportunista (TAN, 2004). Segundo COCO et al. (2017), esse parasito pode 

desencadear distúrbios intestinais (diarreia, doenças inflamatórias, síndrome do intestino 

irritável e colite ulcerativa) e extraintestinais (urticária e anemia).  

O diagnóstico da blastocistose é realizado por meio de diferentes técnicas. Pode-se 

visualizar o parasito por meio de exames coproparasitológicos de fezes, sendo ideal a coleta 

de três amostras fecais para que se possa confirmar com confiabilidade a infecção pelo 

parasito, devido à liberação intermitente das formas parasitárias no material fecal. A cultura in 

vitro é considerada o “padrão ouro” para detecção de Blastocystis sp., pois apresenta alta 

sensibilidade comparada com as técnicas parasitológicas microscópicas. As ferramentas 

moleculares têm se mostrado rápida e altamente sensível para a identificação do parasito e a 

detecção de variantes genéticas (COCO et al., 2017). O fármaco de escolha para o tratamento 

dessa parasitose é o metronidazol e outros nitroimidazóis. A prevenção dessa parasitose 

requer a interrupção do ciclo de transmissão fecal-oral, por meio da adoção de medidas de 

higiene individual e coletiva, saneamento básico e tratamento da água (SOLAYMANI-

MOHAMMADI  PETRI, 2006). 
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2.3.2 Entamoeba sp.  

Entamoeba sp. é um gênero que pertence taxonomicamente ao Filo 

Sarcomastigophora, Subfilo Sarcodina, Classe Lobosea, Ordem Amoebida, Família 

Endamoebidae (LEVINE et al., 1980). Esse gênero inclui várias espécies de amebas com 

variável significado patogênico para o hospedeiro. A maioria das espécies são comensais, 

porém, algumas podem ser patogênicas (PONCE-GORDO e MARTÍNEZ-DÍAZ, 2010). As 

espécies do gênero Entamoeba são divididas em grupos baseado na quantidade de núcleos 

presentes dentro das formas evolutivas de cistos maduros. De acordo com Hooshyar et al. 

(2015) os grupos são: 

• Espécies que não possuem forma evolutiva de cistos ou Entamoeba 

gingivalis like group. 

• Espécies que possuem cistos maduros uninucleados ou Entamoeba 

bovis like group. 

• Espécies que possuem cistos maduros com quatro núcleos ou 

Entamoeba histolytica like group.  

• Espécies que possuem cistos maduros com oito núcleos ou Entamoeba 

coli like group. 

 

No quadro a seguir seguem um resumo das espécies existentes divididas em grupo 

pela quantidade de núcleos presentes nos cistos maduros adaptados de Hooshyar et al. (2015) 

(Quadro 1). 
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Quadro 1. Espécies de Entamoeba spp., seus hospedeiros, habitat, patogenicidade e 

distribuição geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies Hospedeiros Habitat Patogenicidade Distribuição

Entamoeba gingivalis

Primatas humanos e não 

humanos, cães, equinos, suinos 

e gatos

Cavidade oral Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba barreti Tartaruga Cólon Não tem patogenicidade Desconhecida

Entamoeba gedoelsti Equinos Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecida

Entamoeba caprae Cabra Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecida

Entamoeba molae Peixes marinhos Ceco Não tem patogenicidade Sul da California

Espécies Hospedeiros Habitat Patogenicidade Distribuição

Entamoeba polecki
Suínos, seres humanos e 

primatas não humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade

Sudeste da Asia, França, 

Estados Unidos, Venezuela, 

Guiné, Irã

Entamoeba chattoni
Primatas humanos e não 

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade África

Entamoeba bovis Bovinos e Búfalo Intestino grosso Não tem patogenicidade África

Entamoeba antilocapra Antílope Intestino grosso
Patogênica - agresão intestinal, 

inflamação intestinal e necrose 
América

Entamoeba ovis Ovino e caprino Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba dilimani Cabra Intestino grosso Não tem patogenicidade Filipinas

Entamoeba struthionis Avestruz Intestino grosso Não tem patogenicidade Espanha

Entamoeba suis Suínos Intestino grosso Não tem patogenicidade

China, Bulgaria, França, 

Iugoslávia, Inglaterra e Estados 

Unidos

Entamoeba bubalis Búfalo Intestino grosso Não tem patogenicidade Filipinas

Entamoeba paulista
Membros da Família 

Opalinidae
Citoplasma Não tem patogenicidade

Estados Unidos, África, Chile, 

Uruguai

Entamoeba gadi Peixe marinho Reto Não tem patogenicidade América do Norte

Entamoeba nezumia Peixes da Família Macrouridae Estômado e intestino Não tem patogenicidade Atlântico Norte

Entamoeba histolytica
Primatas humanos e não 

humanos
Intestino grosso

Patogênica - agressão intestinal 

e extraintestinal
Mundial

Entamoeba dispar
Primatas humanos e não 

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba hartmanni
Primatas humanos e não 

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba moshkovskii Esgoto e humanos Intestino grosso Patogenicidade controvérsia
Desconhecida, possivelmente 

mundial

Entamoeba ecuadoriensis Esgoto Esgoto Não tem patogenicidade Equador

Entamoeba bangladeshi Primatas humanos Intestino grosso Não tem patogenicidade Bangladeche

Entamoeba invadens
Serpentes, lagartos, tartarugas e 

crocodilos
Intestino grosso

Patogênica -  agressão 

intestinal e extraintestinal
Mundial

Entamoeba insolita Tartaruga Intestino grosso
Potencialmente patogênica - 

agressão intestinal
Desconhecido

Entamoeba terrapinae Tartaruga Cólon Não tem patogenicidade
Desconhecida, possivelmente 

mundial

Entamoeba knowlesi Tartaruga Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba ranarum Rãs e sapos Intestino grosso
Patogênica -  agressão 

intestinal e extraintestinal

Desconhecida, possivelmente 

mundial

Entamoeba pyrrhogaster Rãs, sapos e salamandras Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba aulastomi Sanguessugas Intestino Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba ctenopharyngodoni Carpas Reto Não tem patogenicidade China

Entamoeba anatis
Aves da Familia Anatidae e da 

Familia Otididae
Ceco

Patogênica -  agressão 

intestinal 

África do Sul, Ásia e Estados 

Unidos

Entamoeba lagopodis
Aves da Familia Anatidae e do 

Gênero Lagopus
Ceco Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba equi Equinos Intestino grosso
Patogênica -  agressão 

intestinal 
América do Sul

Entamoeba nuttali Primatas não humanos Intestino grosso
Patogênica -  agressão 

intestinal e extraintestinal

Japão, Nepal e Sudeste da 

China

Entamoeba phillipinensis Insetos da Família Termitidae Ceco Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba coli
Primatas humanos e não 

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba muris

Ratos, camundongos, hamsters, 

roedores domésticos e 

silvestres

Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba citelli Esquilo terrestre Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba cobayae Porquinho da índia Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba ciceti Hamsters Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba cuniculli Coelhos Intestino grosso Não tem patogenicidade Coréia e Russia

Entamoeba dipodomysi
Roedores do gênero 

Dipodomys
Intestino grosso Não tem patogenicidade México e Estados Unidos

Entamoeba funambulae
Esquilos do gênero  

Funambulus
Intestino grosso Não tem patogenicidade Índia

Entamoeba marmotae Esquilos do gênero Marmota Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba chiropteris Morcego Intestino grosso Não tem patogenicidade Índia

Entamoeba gallinarum Galináceos Ceco Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba wenyoni Cabras e camelos Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba flaviviridis Lagartos Intestino Não tem patogenicidade Sudão

Entamoeba apis Abelhas (Apis mellifica ) Intestino Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba polypodia Besouro Ventriculo e intestino Não tem patogenicidade Desconhecido

Espécies que não produzem cistos

Espécies que produzem cistos maduros uninucleados

Espécies que produzem cistos maduros tetranucleado

Espécies que produzem cistos maduros octanucleados

Fonte: adaptados de Hooshyar et al. (2015). 
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Dentre as espécies de amebídeos que infectam o ser humano, destaca – se 

Entamoeba histolytica por ser classicamente considerada patogênica, agente etiológico da 

amebíase. Este protozoário intestinal possui distribuição mundial, mas apresenta maior 

prevalência em países tropicais e em desenvolvimento. A maioria dos indivíduos infectados 

por esse parasito de intestino grosso não desenvolve sintomas, permanecendo assintomático 

(SANTOS e SOARES, 2008). A amebíase sintomática acomete cerca de 500 milhões de 

pessoas em todo o mundo, determinando cerca de 100 mil óbitos anuais em áreas endêmicas 

(SANTOS e SOARES, 2008). 

A espécie Entamoeba histolytica apresenta duas formas evolutivas: o trofozoíto, sua 

forma ativa no hospedeiro, portanto patogênica, e o cisto, sendo a forma de resistência no 

ambiente e infectante. Tanto o trofozoíto, quanto os cistos destes protozoários são idênticos 

morfologicamente a Entamoeba dispar, desta forma, esses amebídeos foram agrupados e são 

denominados de complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar.  

O trofozoíta do complexo possui cerca de 15 a 30 µm de diâmetro. Essas formas 

evolutivas se movem e ingerem as partículas alimentares por meio de projeções 

citoplasmáticas denominadas como pseudópodes. Além disso, os trofozoítos possuem um 

núcleo de formato vesiculoso, com acúmulo de cariossoma puntiforme localizado no centro 

do núcleo e uma coroa granular de cromatina periférica que recobre a membrana nuclear de 

forma regular (WISER, 2011). Os cistos do complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar apresentam geralmente cerca de 12 a 15 µm de diâmetro. As formas maduras desses 

cistos apresentam quatro núcleos. No entanto, cistos imaturos também podem ser detectados 

no material fecal dos indivíduos infectados, ou seja, como menor quantidade de núcleos e 

com a presença de corpos cromatoides. O mecanismo de transmissão desses parasitos ocorre 

por meio da ingestão do cisto, a forma evolutiva infectante do parasito. Este pode ser 

transmitido por meio da contaminação de água potável e alimentos contaminados, no contato 

direto com animais ou pessoas infectadas (WISER, 2011). 

Cabe ressaltar também a existência da espécie Entamoeba moshkoskii que tem sido 

considerada como um amebídeo de vida livre, pois essa espécie já foi isolada em ambientes 

fluviais, ambiente aquático costeiro, bem como em esgotos. Os cistos e os trofozoítos de 

Entamoeba moshkoskii são indistinguíveis do complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar. Além disso, análises filogenéticas indicam que as três espécies formam um único 

agrupamento, o que sugere que tenham se originado de um ancestral comum. Entamoeba 
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moshkoskii pode ser distinguida das demais devido à sua capacidade de crescimento in vitro 

em temperatura ambiente, enquanto que o complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar cresce in vitro somente a 37ºC. Entamoeba moshkoskii já foi isolada de amostras fecais 

de paciente com sintomatologia clínica de amebíase em Bangladesh, no entanto, o seu 

diagnóstico só foi possível devido a utilização de técnicas de biologia molecular (ALI et al., 

2003). 

No caso de infecções sintomáticas por Entamoeba histolytica, o hospedeiro pode 

apresentar manifestações clínicas intestinais e/ou extraintestinais. Na amebíase intestinal a 

patogenia mais frequente é a colite, na qual o indivíduo relata intensas dores abdominais, 

náuseas, vômitos e episódios de diarreia. Depois de alguns dias ocorre a intensificação das 

evacuações mucoides ocasionando a perda de peso, anorexia e febre, evoluindo para quadros 

disentéricos em que se observa também sangue no material fecal (SANTOS e SOARES, 

2008; WISER, 2011). Nos quadros disentéricos os trofozoítos invadem a mucosa intestinal, se 

multiplicam determinando lesões necróticas e formação de ulceras. No processo de invasão os 

parasitos podem atingir capilares sanguíneos e colonizar outros órgãos, caracterizando a 

amebíase extraintestinal, sendo o fígado o órgão mais acometido (SANTOS e SOARES, 

2008; WISER, 2011).  

O diagnóstico laboratorial do complexo é realizado rotineiramente pela 

demonstração microscópica das formas evolutivas, cisto e trofozoíto, no material fecal. No 

entanto, para a identificação espécie-específica, é preciso realizar exames que se baseiam na 

detecção de coproantígenos e/ou da pesquisa de DNA por meio da reação em cadeia da 

polimerase (SANTOS e SOARES, 2008). O controle da infecção para os seres humanos exige 

a implantação de sistemas adequados de saneamento básico e orientação a boas práticas de 

higiene individual e coletiva (SANTOS e SOARES, 2008). Vários fármacos são viáveis para 

o tratamento da amebíase e a escolha desses, depende do estágio clínico da doença (não 

invasiva ou invasiva). Infecções não invasivas ou assintomáticas são tratadas com amebicidas 

luminais, tais como, paramomicina ou iodoquinol. Metronidazol ou tinidazol são 

recomendados paras as infecções invasivas (WISER, 2011). 

2.3.3 Giardia duodenalis 

A giardíase é uma parasitose intestinal causada pelo protozoário flagelado Giardia 

duodenalis, também conhecido como Giardia intestinalis e Giardia lamblia (RYAN e 

CACCIÒ, 2013; SANTANA et al., 2014). Segundo ADL et al. (2018) o parasito pertence ao 
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Supergrupo Metamonada, Grupos Fornicata, Diplomonadida e Giardinae. Thompson e Monis 

(2012) apresentaram 11 espécies deste gênero, capazes de infectar uma ampla diversidade de 

hospedeiros. A espécie Giardia duodenalis tem distribuição geográfica mundial, com alta 

prevalência nos países em desenvolvimento (RYAN e CACCIÒ, 2013; SANTANA et al., 

2014). Sua prevalência varia entre os países, ocorrendo em 20% a 30% da população, com 

relatos de 100% de prevalência em algumas populações nos países em desenvolvimento e 

com taxas de 3% a 7% nos países desenvolvidos (HALLIEZ e BURET, 2013).  

O parasito apresenta um ciclo monoxeno, consistindo em duas formas evolutivas: 

trofozoíto e cisto, sendo este último a forma infectante e resistente (PEDROSO e 

AMARANTE, 2006). O trofozoíto tem formato piriforme, apresentam dois núcleos, com 

cariossoma do mesmo tamanho, sem nucléolo e mede aproximadamente 12 a 15 μm de 

comprimento e 5 a 9 μm de largura. Possui corpo com aspecto achatado na região ventral e a 

dorsal convexa, dois axóstilos, corpo parabasal, quatro pares de flagelo e disco ventral 

(ADAM, 2001; PEDROSO e AMARANTE, 2006).  O cisto mede aproximadamente 5 μm de 

largura por 7 a 10 μm de comprimento. Apresenta dois a quatro núcleos, com axonemas 

presentes no citoplasma, vacúolos, ribossomos, disco suctorial e corpos parabasais, sendo as 

estruturas de resistência do parasito no ambiente (PEDROSO e AMARANTE, 2006).  

A transmissão deste parasito se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados 

com o cisto. A maioria dos casos de giardíase são assintomáticos, sobretudo em pacientes 

adultos. Contudo, a doença pode apresentar amplo espectro clínico em crianças ou adultos 

jovens (SANTANA, 2014). As manifestações clínicas da infecção ocorrem após um período 

de incubação de 1 a 2 semanas, incluindo quadros de diarreia, dor epigástrica, náuseas e 

vômitos, mal-estar, flatulências, esteatorreia, odor fétido, cólicas abdominais, inchaço, 

anorexia, bem como perda de peso (HUANG e WHITE, 2006; CERTAD et al., 2017). O 

diagnóstico dessa parasitose ocorre por meio de técnicas coproparasitológicas para a detecção 

de cistos, trofozoítos ou antígenos em amostras fecais, bem como fluido duodenal 

(SANTANA, 2014). Para a pesquisa de cistos em fezes formadas, pode-se utilizar o exame 

direto a fresco ou corado pelo lugol, método de centrífugo-flutuação, ou sedimentação 

espontânea. A detecção de trofozoítos é realizada em fezes líquidas, utilizando-se o exame 

direto a fresco, ou corado pelo lugol, hematoxilina férrica ou mertiolate- -iodo-formol (MIF).  

As medidas para a prevenção da giardíase são o acesso às condições adequadas de 

saneamento, ingestão de água tratada ou fervida, cuidados com a higiene pessoal e adequada 
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preparação e conservação dos alimentos. Além disso, são importantes o diagnóstico adequado 

e tratamento dos doentes, visando interromper a cadeia de transmissão. O tratamento da 

giardíase é realizado a partir do uso de medicamentos como secnidazol, tinidazol e 

metronidazol, que devem ser administrados conforme o peso e idade do paciente (CDC, 

2017). 

2.3.4 Urbanorum spp.  

Urbanorum spp. foi identificado pela primeira vez em 1991 em amostras fecais de 

pacientes atendidos no Centro de Saúde de Barrancabermeja, Colômbia, sendo relatado 

cientificamente em 1994 pelo professor de parasitologia Francisco Tirado Santamaria, da 

Universidade Industrial de Santander. Este pesquisador descreveu Urbanorum spp. como um 

protozoário parasito morfologicamente similar as amebas, presente em amostras fecais 

humanas (SANTAMARIA, 2013).   

Dentre os materiais bibliográficos disponibilizados e revisados da literatura, duas 

propostas taxonômicas foram recuperadas para Urbanorum spp.. Segundo Inchiglema (2018), 

o parasito pertence ao Reino Protista, Subreino Protozoa e Filo Sarcomastighophora. Esta 

classificação foi proposta, pois o autor ressalta a similaridade do parasito com o grupo dos 

amebídeos. Já segundo Prado et al. (2018), Casarin et al. (2019), Kruger (2020) o parasito 

pertence ao Reino Protista, Subreino Protozoa, Filo Ciliophora e Família Cycloposthidae. A 

forma evolutiva do parasito, tipicamente arredondada, grande e hialina, as vezes amarelo clara 

foram as características utilizadas para inseri-lo nesta última família. Urbanorum spp. vem 

sendo relatado como parasito do ser humano (MORALES DEL PINO, 2016). Nenhum dos 

artigos recuperados na literatura relataram outra espécie de hospedeiro. 

Inicialmente, ao ser observado no microscópio, pensou-se que as formas de 

Urbanorum spp. fossem glóbulos adiposos ou mesmo restos vegetais (SANTAMARIA, 

2013). A forma evolutiva de Urbanorum spp. detectada nas amostras fecais caracteriza-se por 

ser uma estrutura arredondada, apresentando cerca de 100 micrômetros de diâmetro, sendo 

bastante grande quando comparado com os outros protozoários. Esta estrutura arredondada 

possui um exoesqueleto formado por uma camada de membrana dupla espessa. Nesta 

membrana, podem ser observados um ou dois poros por onde podem emergir estruturas 

hialinas, semelhantes a pseudópodes que supostamente lhe confere mobilidade, o que 

morfologicamente determinou sua classificação como um protozoário. Quando corado pelo 

lugol, estas formas acabam apresentado uma coloração amarelada intensa (SANTAMARIA, 

2013). A descoberta deste novo parasito tem causado algumas discussões literárias na 
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comunidade científica, de acordo com Rivero, mais análises laboratoriais, incluindo cultivo 

parasitológico in vitro, análises moleculares e microscopia eletrônica são necessárias para 

confirmar este agente como um parasito (AGUIAR e ALVES, 2018).  

O provável mecanismo de transmissão de Urbanorum spp. é caracterizado por ser 

passivo oral de forma indireta, ou seja, por meio da ingestão de água ou alimentos como 

frutas e verduras cruas contaminadas com cisto. Apesar disso, essas fontes de contaminação 

ainda não foram comprovadas (VILLAFUERTE et al., 2016; KRUGER, 2020). De acordo 

com Botero, Restrepo a reprodução de Urbanorum spp. ocorre por divisão binária, sendo o 

ciclo biológico do parasito desconhecido (AGUIAR e ALVES, 2018) 

Até o momento não existem trabalhos científicos experimentais ou relatos de casos 

clínicos médicos que tenham coletado material biológico por biopsia diretamente do tecido 

agredido do hospedeiro. Desta forma, a fisiopatogenia determinada por esse parasito, ainda é 

desconhecida (GINES, 2017).  Cogita-se que a infecção por Urbanorum spp. cause lesões das 

vilosidades intestinais devido à citotoxicidade determinada pela reação inflamatória. O quadro 

clínico mais relatado na literatura nos pacientes parasitados é de uma síndrome diarreica de 

consistência aquosa com pH ácido, sem muco, sangue ou leucócitos (MORALES DEL PINO, 

2016; KURGER, 2020). Os pacientes infectados sintomáticos também relataram dor 

abdominal, caracterizada como uma cólica no hipocôndrio direito que se estende até a parte 

inferior do abdômen, que permanece entre 30 e 270 dias (KRUGER, 2020). Estas 

características sintomáticas sugerem que o parasito habite o intestino grosso, especialmente o 

cólon. Além dessas manifestações clínicas, também já foi relatado vómitos, redução do apetite 

e febre (PRADO et al., 2018; CAMPOS e NERY, 2019).  

O prognóstico da infecção por Urbanorum spp. parece ser favorável, pois até o 

momento não houve relatos de consequências graves. No entanto, há possibilidade de 

repercussões hemodinâmicas em lactentes e crianças em idade pré-escolares pela desidratação 

desencadeada. Além disso, há risco potencial de desnutrição, podendo acarretar déficits 

pondero-estatural e distúrbios hidroeletrolíticos nos casos em que o diagnóstico e o tratamento 

são tardios. Esse panorama, foi relatado por Leão (2018) em um caso clínico que ocorreu em 

São José dos Pinhais, Paraná, no qual a criança em idade pré-escolar parasitada por 

Urbanorum spp. apresentou síndrome diarreica grave com 40 dias de evolução, associada à 

distensão abdominal, déficit pondero-estatural, desnutrição incipiente e desidratação. 
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Nos estudos revisados que relataram positividade para o Urbanorum spp., as técnicas 

coproparasitológicas mais utilizadas foram a de sedimentação de espontânea e centrífugo-

sedimentação (MORALES DEL PINO, 2016; VILLAFUERTE et al., 2016; ALVAREZ, 

2017; AGUIAR E ALVES, 2018; BAYER et al., 2018; PRADO et al., 2018; LEÃO et al., 

2018; LOPEZ E NUNES, 2018; CAMPOS E NERY, 2019; LINO, 2019; CASARIN et al., 

2019;). Dentre as investigações que solicitaram exames laboratoriais complementares para o 

paciente, apenas uma relatou eosinofilia leve de 1.068 mm3, característica de helmintíases em 

geral (PERINE et al., 2018). 

A prevenção de Urbanorum spp. tem sido fundamentada nas medidas aplicadas para 

a prevenção das parasitoses intestinais de uma forma geral, incluindo melhorias e acesso ao 

saneamento básico, medidas de higiene pessoal destacando a lavagem das mãos, lavagem de 

frutas e verduras e o diagnóstico e tratamento dos indivíduos parasitados (EVIA FLORES, 

2017). Apesar de nenhum estudo científico ter sido realizado para avaliar a eficácia de 

tratamento para as pessoas infectadas por Urbanorum spp., vem sendo utilizado a mesma 

terapêutica empregada para nas infecções por amebídeos, destacando o uso de fármacos como 

metronidazol e secnidazol (BERMEO e SÁNCHEZ 2017). No entanto, na literatura, há uma 

grande divergência nos estudos quanto a posologia desses fármacos, variando de 750 mg/dia a 

4 g/dia entre oito a 10 dias. Além desses fármacos, a nitazoxanida também já foi prescrita 

para paciente infectado por esse parasito, obtendo sucesso na recuperação do mesmo, 

seguindo o tratamento com 500mg/dia durante três dias (KRUGER, 2020) 

Até o momento Urbanorum spp. foi somente relatado em países da América do Sul 

como Equador, Peru, Colômbia e Brasil (SANTAMARIA, 2013; MORALES DEL PINO, 

2016; VILLAFUERTE et al., 2016; ALVAREZ, 2017; AGUIAR e ALVES, 2018; BAYER et 

al., 2018; PRADO et al., 2018; WIGGERS et al., 2018; LEÃO et al., 2018 LOPES e NUNES, 

2018; LINO, 2019; MACHADO et al., 2019; CASARIN et al., 2019; PINHEIRO et al.; 

CAMPOS e NERY, 2019 e KRUGER et al., 2020).  

Na Colômbia, em 1994, Santamaria analisou 283 amostras de pacientes atendidos em 

um Centro de Saúde na cidade Barrancabermeja, das quais 16,6% continham formas 

evolutivas de Urbanorum spp. Dois anos depois, novas análises foram realizadas em 143 

amostras, das quais aproximadamente 14% continham Urbanorum spp.. Em 1997 e 1998, um 

estudo maior foi realizado pelo mesmo pesquisador, relatando que das 14.000 amostras fecais 

coletadas, 10% continham esse parasito. Oito anos depois foram analisadas 500 amostras 

fecais de crianças em idade escolar, sendo relatado 10% de positividade para Urbanorum 
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spp.. No ano de 2007, em um outro estudo também com crianças em idade escolar em 

Piedecuesta, Santander foi analisado 200 amostras fecais, no qual foi evidenciado 5% de 

positividade (SANTAMARIA, 2013). 

No Peru, especificamente na cidade Cajamarca, foi realizado um estudo de 

parasitoses intestinais com escolares entre três a 14 anos de idade, no qual foi utilizado as 

técnicas de Graham para pesquisa de ovos de Enterobius vermicularis, sedimentação 

espontânea e exame direto com solução de lugol e soro fisiológico, tendo sido evidenciado 

positividade de 20,8% para Urbanorum spp. dentre as 96 amostras fecais analisadas 

(MORALES DEL PINO, 2016). 

Em populações residentes de três regiões distintas do Equador foram pesquisados a 

frequência de helmintos e protozoários intestinais. Ao todo foram coletadas 295 amostras 

fecais, tendo sido identificado vários parasitos incluindo Entamoeba coli, complexo 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Giardia duodenalis, Blastocystis sp., Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, ancilostomídeos, Hymenolepis nana e Capillaria spp. Em 

duas (1,16%) amostras fecais foram detectadas Urbanorum spp., tendo sido estas coletadas 

especificamente na comunidade de Pedro Vicente, localizada na região da Costa (ALVAREZ, 

2017).  

No Brasil, o primeiro relato de caso de Urbanorum spp., ocorreu em 2017 por Aguiar 

e Alves (2018) na cidade de Buriti, Maranhão. Na ocasião uma paciente de 41 anos, moradora 

de área rural com precárias condições de saneamento básico, que trabalhava em plantações de 

cana de açúcar e milho buscou o atendimento do Programa Médico de Família. No início da 

infecção a paciente relatou sentir cólicas abdominais e febre constante. Nesse período, a 

mesma relatou ter ingerido chá caseiro de ervas, no entanto, os sintomas permaneceram. 

Poucos dias depois de ter ingerido o chá, ela começou a ter episódios de diarreia e dores 

abdominais mais fortes. Despois de uma semana com esse quadro, a paciente buscou 

atendimento médico. Na ocasião, o médico solicitou exame coproparasitológico, sendo 

realizado a técnica de sedimentação espontânea. Deste material fecal foi lido três lâminas de 

microscopia, sendo adicionado ao material biológico solução de lugol. O microscopista 

experiente que estava lendo as lâminas da paciente detectou estruturas arredondadas com 

filamentos expostos, lembrando pseudópodes. Na ocasião, o microscopista com dúvidas, fez 

uma busca na literatura, tendo, então por meio desta, confirmado a identificação do agente 
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biológico como Urbanorum spp.. A paciente recebeu tratamento com metronidazol, pois a 

equipe considerou Urbanorum spp. similar ao grupo dos amebídeos.    

Situações específicas vem sendo apontadas na literatura como possíveis fatores de 

risco para transmissão de Urbanorum spp. Dentre elas destacam-se viver em área com 

precárias condições de saneamento básico, destacando a dificuldade de acesso à água potável 

e também ser morador de área rural (AGUIAR e ALVES, 2018; LOPEZ e NUNES, 2018). 

Além disso, verificou-se na literatura que a variabilidade da faixa etária acometida por esse 

agente biológico é extensa, já que há relatos de infecção de lactentes e idosos, ou seja, entre 

10 meses e 91 anos de idade (LEÃO et al., 2018). O uso prolongado de antibioticoterapia 

também já foi apontado como fator de risco para a infecção e virulência do parasito 

(KRUGER, 2020). No Quadro 2 seguem trabalhos científicos que relataram e identificaram 

Urbanorum spp., no Brasil e em outros países. 
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Quadro 2. Informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por 

Urbanorum spp. em seres humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR: Não relatado; M: Masculino; F: Feminino. 

Autor Ano Publicação Tipo de estudo
Amostragem/Positivos 

para Urbanorum  spp. 
Local

Idade dos participantes do 

estudo

Sexo dos 

participantes

Morales del Pino 2016 Artigo científico
Epidemiológico de parasitoses 

intestinais em crianças
96/ 20 (20,8%) Cajamarca,/ Peru 3 a 14 anos 44 M/52 F

Villafuerte et al. 2016 Artigo científico Caso clínico 1 Lima/ Perú 67 F

Alvarez 2017 Monografia
Epidemiológico de parasitoses 

intestinais em comunidade
295/2 (1,16%)

Comunidade de Pedro 

Vicente Maldonado/ 

Equador

NR NR

Aguiar e Alves 2018 Artigo científico Caso clínico 1 Buriti,/Maranhão/Brasil 41 F

Bayer et al. 2018 Encontro de Extensão
Epidemiológico de parasitoses 

intestinais em crianças
514/ 1

Ponta Grossa 

/Paraná/Brasil
NR NR

Prado et al. 2018 Resumo de Congresso Caso clínico 1
São José dos Campos/ 

São Paulo/Brasil
37 M

Wiggers et al. 2018 Resumo de Congresso Caso clínico 1
São José dos Pinhais/ 

Paraná/Brasil
1 ano e 5 meses F

Leão et al. 2018 Artigo científico Inquérito hospitalar 

5786/84 (1,45%) 

Questionário de 5 

pacientes

Região Centro Oeste e 

Grande São Paulo/Brasil
10 m e 91 anos NR

Lopez e Nunes 2018 Resumo de Congresso Caso clínico 1 Rio Grande do Sul/Brasil 72 F

Pinheiro et al. 2019 Resumo de Congresso Caso clínico 1
Cuiabá/ Mato 

Grosso/Brasil
36 anos F

Campos e Nery 2019 Resumo de Congresso Caso clínico 1
Várzea Grande/ Mato 

Grosso/Brasil
25 anos M

Lino 2019 Dissetação de mestrado
Epidemiológico de parasitoses 

intestinais em crianças
59/4

Almirante Tamandaré/ 

Paraná/Brasil
9 a 12 anos M/F

Machado et al. 2019 Resumo de Congresso Caso clínico 1 Santa Catarina/Brasil 42 F

Casarin et al 2019 Artigo científico

Inquérito com amostras biológicas 

previamente armazenadas em 

laboratório público

5428/25
Imperatriz/ 

Maranhão/Brasil
28 a 77 anos 2 M/23 F

Kruger 2020 Artigo científico Caso clínico 1
São José dos Pinhais/ 

Paraná/Brasil
56 anos M
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Quadro 2. Informações recuperadas de casos clínicos e de estudos epidemiológicos que relataram infecções por Urbanorum 

spp. em seres humanos. (continuação).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR: Não relatado; M: Masculino; F: Feminino.     

Autor Principais sintomas relatados
Técnica coproparasitológica 

utilizada
Parasitos detectados Controle de cura Tratamento Desfecho clínico Fator do risco 

Morales del Pino NR

Graham,  exame direto corado com 

lugol e soro fisiológico, sedimentação 

espontânea

Blastocystis sp./Entamoeba coli/Iodameba butschlii/ 

Endolimax nana/Chilomastix mesnili/ Giardia 

lamblia/Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides

NR NR NR Nível de escolaridade

Villafuerte et al. Dor abdominal e dispepsia Sedimentação por centrifugação Blastocystis  sp./Entamoeba coli /Iodameba butschlii NR NR NR NR

Alvarez NR
Exame direto e centrífugo 

sedimentação com formol-éter

Entamoeba coli/ complexo Entamoeba histolytica/E. 

dispar/Ascaris lumbricoides/ Trichuris trichiura/ 

Hymenolepsis nana/ Blastocystis sp./Giardia 

duodenalis/Capillaria spp./ Ancilostomídeos

NR NR NR NR

Aguiar e Alves Diarreia, cólica e febre Sedimentação espontânea com Lugol NR N
Metronidazol 500 a 700 mg 8/8h 

por 5 a 10 dias
Não sabe

Morador de área rural/ Problemas 

de saneamento básico destacando 

dificuldade de acesso a água 

clorada

Bayer et al. Diarreia e febre
Sedimentação espontânea e centrífugo 

flutuação com sulfato de zinco

Entamoeba coli /Giardia duodenalis /Endolimax 

nana /Entamoeba hartmani/Ascaris 

lumbricoides /Enterobius vermicularis /Trichuris 

trichiura  e Hymenolepis nana

NR NR NR Aglomeração escolar

Prado et al.
Dor abdominal, diarreia, náusea, 

calafrio, tremor com pico febril

Sedimentação espontânea, centrífugo 

sedimentação e exame direto com 

lugol

NR NR NR NR
Ingestão de verduras e hortaliças 

em restaurantes

Wiggers et al. Diarreia e distenção abdmonial NR NR S

Nitazoxanida 7,5mg 5 vezes ao dia 

por 3 dias, Albendazol suspensão 

40mg/ 10ml/dia por 3 dias e 

Metronidazol 80mg 4 vezes ao dia 

Recuperou NR

Leão et al. Assintomáticos Sedimentação espontânea NR NR NR NR

Contato com pessoas de outros 

países incluindo América 

Latina/profissionais de 

saúde/transmissão familiar

Lopez e Nunes
Dor abdominal no flanco 

esquerdo
Sedimentação espontânea com Lugol NR S

Metronidazol 250mg três vezes ao 

dia por 8 dias
Recuperou Síndrome de Sjogren

Pinheiro et al.
Dor abdominal esporádica em 

região hipogástrica tipo cólica
NR NR S Nitazoxanida Recuperou NR

Campos e Nery
Dor abdominal, diarreia aquosa, 

náusea, calafrio, falta de apetite
Sedimentação espontânea NR N Nitazoxanida NR NR

Lino NR
Centrífugo sedimentação com formól, 

acetato de etila e Lugol

Giardia duodenalis /Endolimax nana /Entamoeba 

coli /Ascaris lumbricoides
NR NR NR Aglomaração escolar

Machado et al.

Dor abdominal em hipogastro, 

náusea, dor ao evacuar, 

estrangúria e constipação 

NR NR NR  Nitazoxanida e dieta sem lactose NR NR

Casarin et al NR Sedimentção espontânea com Lugol NR NR NR NR NR

Kruger

Dor ao evacuar/ tenesmo/cólica 

predominante no hipocôndrio 

esquerdo

NR NR Sim, três coletas
Nitazoxanida 500mg 12/12h por 3 

dias
Recuperou

Trabalho em lavoura/Trabalho 

em limpeza de reservatórios de 

água/Uso prolongado de 

antibiótico
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2.4 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS PARASITOSES INTESTINAIS 

Dentre as análises laboratoriais disponíveis para a detecção de parasitos intestinais, o 

diagnóstico coproparasitológico apresenta baixo custo, com sensibilidade e especificidade 

moderadas, sendo recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para os 

programas de controle e pesquisas epidemiológicas (SOARES et al., 2020).  

Desde 1908, várias técnicas qualitativas foram desenvolvidas para melhorar o 

diagnóstico parasitológico de fezes. Estas foram baseadas na separação de sólidos e líquidos 

em suspensão fecal, para eliminar o excesso de detritos, e assim ,obter um sedimento rico em 

estruturas parasitárias. Tais técnicas utilizam a força da gravidade e a densidade específica do 

meio líquido para retirar os detritos, facilitando a recuperação das estruturas parasitárias 

(SOARES et al., 2020).  

Existem cinco princípios técnicos que fundamentam a análise clínica para o 

diagnóstico dos parasitos intestinais que são: a centrífugo-sedimentação (RITCHIE, 1948); 

centrífugo-flutuação (FAUST et al., 1938; SHEATHER, 1923), flutuação espontânea 

(WILLIS, 1921), sedimentação espontânea (LUTZ, 1919; HOFFMAN et al., 1934) e termo-

hidrotropismo positivo para pesquisa de larvas de nematoides intestinais (BAERMANN, 

1917; MORAES, 1948; HARADA et al., 1955; RUGAI, MATTOS E BRISOLA, 1954). 

O emprego dessas técnicas coproparasitológicas em Laboratoriais de análises clínicas 

de rotina, permitem a identificação de cistos e oocistos de protozoários e ovos e larvas de 

helmintos nas amostras fecais (GARCIA et al., 2010). Contudo, o princípio técnico destas 

deve ser selecionado considerando sua finalidade, sensibilidade, especificidade, tempo de 

execução, custo operacional do equipamento, capacidade técnica, demandas analíticas e 

análises de resultados (SOARES et al., 2020). 
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3. OBJETIVO GERAL  

Analisar a frequência de parasitos intestinais em amostras fecais encaminhadas dos 

pacientes atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná, Pará. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar a frequência de parasitos intestinais detectados em amostras 

fecais de pacientes atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná; 

• Correlacionar a positividade dos parasitos intestinais com variáveis 

socioeconômicas ambientais obtidas por meio de formulários aplicados aos participantes 

do estudo; 

• Comparar os resultados obtidos entre as técnicas coproparasitológicas para 

o diagnóstico de Urbanorum spp. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 4.1 LOCAL DO ESTUDO 

A coleta das amostras biológicas foi realizada no Laboratório municipal de Oriximiná, 

cidade que fica localizada no interior do estado do Pará. A Universidade Federal Fluminense 

(UFF) possui em Oriximiná a Unidade Avançada José Veríssimo (Figura 1) desde 1975, que ao 

longo dos anos vem fornecendo para o município suporte técnico científico (UFF, 2015). Para 

realização desse estudo foi utilizado os serviços prestados pela Unidade, que foram alojamento e 

alimentação da equipe técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Oriximiná é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do 

Baixo Amazonas. O nome Oriximiná é de origem indígena, de procedência tupi, que significa "o 

macho da abelha", o zangão. É o segundo maior município em área do estado do Pará, sendo 

superado apenas pelo município de Altamira. Limita-se com dois estados brasileiros (Roraima e 

Figura 1. Unidade Avançada da UFF em Oriximiná, Pará (Fonte: 

Laboratórios de Parasitologia do Instituto Biomédico, UFF, 

2015). 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Baixo_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zang%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altamira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
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Amazonas) e com dois países (Guiana e Suriname) (Figura 2). O município dispõe de grandes e 

caudalosos cursos d'água, sendo que os principais são os rios: Trombetas, que banha a sede do 

município pelo lado esquerdo; Amazonas, que delineia a fronteira sul do município (PORTAL 

DA AMAZÔNIA, 2018). O município se estende por 107. 603,2 km² e conta com cerca de 

73.096 habitantes. A densidade demográfica é de 0,6 habitantes por km² no território do 

município (IBGE, 2019). Dada as características da região, cortada por grandes rios, e 

praticamente carente de rodovias, o transporte fluvial é o mais usado para locomoção de pessoas 

e cargas (Figura 3) (CIDADE BRASIL, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O clima da região é quente e úmido, e no chamado alto verão, a temperatura varia entre 

35° e 37°C. No período de dezembro a julho, a época das chuvas ou inverno, fica em torno dos 

Figura 3. Porto com barcos ancorados na cidade de Oriximiná, Pará 

(Fonte: Laboratório de Parasitologia do Instituto Biomédico, UFF). 

Figura 2. Mapa de localização de Oriximiná, Pará (Fonte: Laboratórios 

de Parasitologia do Instituto Biomédico, UFF). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
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32°C. Etnicamente a população da cidade é de origem indígena (Konduris, WaiWai, Tiriós), 

africana (remanescentes de quilombos) e europeia (portugueses e italianos). Ao longo das 

margens do Rio Trombetas, encontram-se comunidades quilombolas e populações indígenas, 

além da população urbana que vive no distrito (UFF, 2015). 

De acordo com o IBGE, o município tem o setor industrial como atividade 

predominante. A indústria extrativista natural é a Mineração Rio do Norte, que explora 

principalmente a bauxita. A apropriação de recursos naturais é a principal atividade econômica 

vigente. Apesar do crescimento econômico que a região experimentou nas últimas décadas, não 

houve um desenvolvimento correspondente na área social. A cidade é urbanizada e quase a 

totalidade de suas ruas é asfaltada (Figura 4). Passeios de barco, banhos de rio e outras atividades 

de lazer nos finais de semana proporcionam um contato mais direto com a natureza (UFF, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município conta com dois Hospitais Públicos, totalizando 60 leitos e cinco Unidades 

Básicas - destas só uma tem o Programa de Saúde da Família. O município conta também, com 

um hospital de economia privada, sem contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

atende a Mineração Rio Norte Trombetas no distrito minerador (UFF, 2015). Na cidade há um 

Laboratório municipal que atende a toda a população, onde são realizados hemogramas, testes 

bioquímicos, imunológicos e coproparasitológicos. O Laboratório municipal fica localizado no 

bairro Santa Terezinha, em uma rua famosa, que é a Barão do Rio Branco (Figura 5). 

 

Figura 4. Praça de Santa Antônio com rua asfaltada (Fonte: 

Laboratório de Parasitologia do Instituto Biomédico, UFF). 
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4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS, ETAPA DE SENSIBILIZAÇÃO, FORMULÁRIOS E 

AMOSTRAGEM 

Este estudo avaliou a frequência de parasitoses intestinais nas amostras fecais 

encaminhadas ao laboratório municipal de Oriximiná, Pará, e só foi iniciado após a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFF CAE03218818.8.0000.5243 (Anexo 1). Todos os 

participantes convidados para fazer parte da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE e no caso de menores de 18 anos o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido - TALE. 

Entre os dias 01 a 15 de fevereiro de 2019 foram encaminhadas amostras fecais de 294 

pessoas atendidas no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Oriximiná, Pará. Dessa 

forma, foi utilizada uma amostragem de conveniência, não sendo, portanto, realizado um cálculo 

amostral. As pessoas que estavam na sala de espera do Laboratório foram sensibilizadas e 

Figura 5. Laboratório Municipal de Oriximiná, Pará (Fonte: Laboratório de Parasitologia do Instituto 

Biomédico, UFF). 
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convidadas a participar do estudo. Os indivíduos que aceitaram, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE), sendo assim, submetidas à coleta de informações por meio de um formulário 

semiestruturado. Este teve como principal objetivo obter dados pessoais, bem como dados 

socioeconômicos e ambientais (Quadro 3).  
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Quadro 3. Formulário aplicado as pessoas atendidas no Laboratório municipal de Oriximiná, 

Pará para recuperar dados pessoais, socioeconômicos e ambientais.   

Projeto: PARASITOSES INTESTINAIS EM AMOSTRAS FECAIS COLETADAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE 

ANÁLISES CLÍNICAS DE ORIXIMINÁ, PARÁ

Nome :

Idade :

Sexo: (     ) masculino  (     ) feminino

Endereço:

Telefone:

1. Qual o seu tipo de moradia? 

(   ) casa  (   ) sitio  (   ) chácara  (   ) apartamento 

Outros tipos de moradia:

Especificar:

2. Quantas pessoas moram na sua casa ?

(   ) 1 pessoa   (   ) 2 pessoas   (   ) 3 pessoas   (   ) 4 pessoas   (   ) 5 pessoas   (   ) 6 pessoas   (   ) Mais de 6 pessoas

3. Qual a renda familiar da sua casa ? 

(    ) 1 salário mínimo (R$ 954,00)                   (   ) 5 salários mínimos (R$ 4770)

(    ) 2 salários mínimos  (R$ 1908,00)            (   ) Mais de 6 salários mínimos (< R$ 5724,00)

(    ) 3 salários mínimos (R$ 2862,00)

(    ) 4 salários mínimos  (R$ 3816,00)

4. Como é o fornecimento de água na residência?

(   ) poço artesiano 

(   ) poço raso

(   ) água encanada municipal 

(   ) água de rio

(    ) água de lago ou lagoa

(   ) caminhão pipa 

Outros:

5. Á água na sua casa tem algum tratamento ? (   ) Sim     (   ) Não.  (   ) Não se lembra Se sim, responda a pergunta 6.

6. Como é feito o tratamento da água sua residência ? 

(   ) filtrada 

(   ) filtro de barro 

(   ) carvão ativado 

(   ) coloca hipoclorito na água

(   ) fervida 

(   ) compra água mineral 

(   ) não sei 

7. Você come folhas e hortaliças ? Se sim, como você prepara as verduras ?

(   ) água sanitária 

(   ) cloro 

(   ) vinagre 

(   ) lavagem mecânica 

Outros:

8. Você tem horta em sua residência ? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não se lembra

9. Qual o tipo de fossa ?

(   ) Séptica

(   ) Negra

(   ) Outros:

10. Você trabalha com o solo, brinca com o solo ou lida com o solo durante o seu dia a dia ?   (   ) Sim     (   ) Não

11. Você já realizou exame de fezes ?    (   ) Sim    (   ) Não

12. Você já tomou remédio de verme ?   (   ) Sim   (   ) Não

13. Você costuma sentir dor de barriga  ? 

(   ) todos os dias 

(   ) uma vez na semana 

(   ) uma vez no mês

(   ) uma vez do ano 

Outros: 

14. Você costuma ter diarreia ?   (   ) Sim    (   ) Não

15. Você já encontrou um helminto ou pedaço dele nas fezes ? 

(   ) Sim  (   ) Não  

16. Você já observou sangue nas fezes ?   (   ) Sim     (   ) Não
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O estudo englobou pessoas de todas as faixas etárias que apresentaram interesse em 

participar. Para isso contou com dois TCLES, denominados de TCLE I e TCLE II. O primeiro 

foi destinado às pessoas que possuíam mais de 18 anos de idade e o segundo para os pais ou 

responsáveis legais assinarem, dando permissão para a participação das crianças e/ou 

adolescentes. Ademais, o estudo também contou com três termos de assentimento, divididos 

conforme faixa etária dos participantes menores de idade. O primeiro, denominado TALE I, foi 

destinado para o público que continha de um a cinco anos de idade, o segundo denominado 

TALE II, era destinado às crianças com seis a 10 anos de idade e o TALE III, foi utilizado em 

jovens que possuíam de 11 a 17 anos de idade. Os termos de assentimentos foram divididos 

dessa forma, com intuito de utilizar um linguajar de fácil assimilação conforme a idade da 

criança ou do adolescente. Os dados obtidos mediante os formulários das crianças e/ou 

adolescentes foram respondidos pelos pais e/ou responsáveis legais.  

Cabe ressaltar que não foram incluídos no estudo pessoas indígenas. Tal conduta foi 

adotada, pois a equipe não possuía capacidade técnica científica e nem linguística para trabalhar 

com esta população. 

 

4.3 COLETA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Após a assinatura dos referidos termos, o participante passou então a ser identificado 

por um número, que foi o mesmo utilizado em seu formulário e nos coletores fecais onde as suas 

amostras biológicas estavam armazenadas. Essas amostras foram cadastradas em um caderno 

técnico. O material fecal utilizado nesse estudo, foi o mesmo utilizado na rotina de exame 

coproparasitológico do Laboratório municipal de Oriximiná. Uma parte da amostra fecal foi 

cedida para o estudo, dessa forma, o participante não precisou realizar uma nova coleta de fezes.  

Como as amostras fecais já eram rotineiramente entregues sem conservante químico, 

ainda no Laboratório municipal de Oriximiná, foi realizado a técnica de Rugai, Mattos e Brisola 

(1954) para pesquisa de larva de nematoides e o exame direto para pesquisa principalmente de 

trofozoítos de protozoários. Posteriormente, todas as amostras foram identificadas e 

acondicionadas em sacos plásticos primoutilizados, sendo posteriormente armazenados sob 

refrigeração (4ºC), até serem encaminhados para os Laboratórios de Parasitologia do Instituto 

Biomédico da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro.  
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4.4 TRANSPORTE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Todo o material biológico foi transportado para o Laboratório de Parasitologia do 

Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, RJ, por uma empresa especializada em 

transporte de amostra biológica. Estes foram encaminhados pela equipe em caixas de transporte 

específicas para amostra biológica, denominada UN 3373, sendo acondicionadas de acordo com 

a recomendação técnica da caixa.  

 

4.5 ANÁLISES PARASITOLÓGICAS  

No Laboratório de Parasitologia do Instituto Biomédico da UFF/RJ, parte da amostra 

fecal foi homogeneizada em água destilada, sendo então filtrada em tamiz, com gaze dobrada 

quatro vezes, e transferida para cálice de fundo cônico. O filtrado foi aliquotado conforme as 

técnicas laboratoriais que seguem abaixo: 

• 7 mL em tubo de centrífuga de fundo cônico para realização da técnica de 

centrífugo- sedimentação de Ritchie (1948) modificada por Young et al. (1979); 

• 15 mL em tubo de centrífuga de fundo cônico para realização da técnica de 

centrífugo-flutuação de Faust et al. (1938);  

• Uma parte do filtrado foi deixado sedimentar em cálice de fundo cônico 

por 24 horas para realização da técnica de Lutz (1919). 

 

 A leitura das lâminas obtidas de cada técnica e a fotomicrografia foram realizadas no 

microscópio óptico binocular Olympus® BX 41, inicialmente, em aumento de 100 vezes e, para 

confirmação, se necessário, em 400 vezes, acoplado a câmera digital Samsung® SDC415 com 

software de captura Honestech® TVR. Para morfometria das formas evolutivas do parasito foi 

utilizado o microscópio óptico uniocular Olympus® CH30 em 400 vezes com uma ocular 

micrométrica Olympus® SWH. 

4.5.1 Exame direto 

O exame direto foi realizado no laboratório municipal de Oriximiná. Este tem como 

objetivo principal detectar a presença de trofozoítos de protozoários. Uma pequena porção das 

fezes era retirada de vários pontos do material fecal, tanto da superfície como na profundidade da 
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amostra, com auxílio de um bastão de vidro. Esta porção foi depositada em um copo plástico 

descartável primoutilizado. Com uma pipeta tipo Pasteur descartável, cerca de um mL de água 

destilada foi utilizada para a eluição do material. Uma gota do homogeneizado foi transferida 

para uma lâmina de microscopia e em seguida, uma lamínula (24 x 32 mm) foi colocada sobre o 

material, procedendo-se à sua leitura ao microscópio óptico. 

 

4.5.2 Técnica de Rugai, Mattos e Brisola (1954) 

Esta técnica também foi realizada no Laboratório municipal de Oriximiná e tem como 

fundamento o termo-hidrotropismo positivo de larvas de nematoides. Na borda do cálice foi 

colocado um tamiz metálico de fundo plano, sendo o material fecal disposto em gaze sobre esta 

peneira. Para realização dessa técnica, encheu-se o cálice de sedimentação com cerca de 100 mL 

de água destilada aquecida a 45ºC, até que a água margeasse o fundo do tamiz. Este material 

permaneceu em repouso nesse líquido por 60 minutos. Passado esse tempo, o sedimento era 

coletado com uma pipeta descartável e disposto em lâmina de microscopia para leitura em 

microscópio óptico. 

 

4.5.3 Técnica de Ritchie (1948) modificada por Young et al. (1979) 

Esta técnica foi realizada no Laboratório de Parasitologia do Instituto Biomédico da 

UFF/RJ e tem como fundamento a centrífugo-sedimentação. Aos tubos plásticos cônicos de 

centrifugação, contendo sete mL do material fecal filtrado, foi acrescentada uma gota de 

detergente (Ypê® neutro) e três mL de acetato de etila P.A. (Vetec®). O material foi 

centrifugado durante dois minutos a 2000 R.P.M, sendo desprezado em seguida o sobrenadante, 

acrescentando ao sedimento, água destilada até completar o volume de sete mL. Após a 

homogeneização, o material foi novamente centrifugado por dois minutos a 2000 R.P.M. O 

sobrenadante foi descartado e com uma pipeta do tipo Pasteur primoutilizada, foi adicionada 

uma gota de água destilada no tubo, procedendo-se uma nova homogeneização. Uma gota desse 

material foi transferida para a lâmina de microscopia, sendo adicionado a esta, uma gota de água 

destilada para facilitar a leitura do material. A lâmina de microscopia era coberta com lamínula 

(24 x 32 mm), sendo então, realizada a sua leitura ao microscópio. 
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4.5.4 Técnica de Faust et al. (1938)  

Essa técnica realizou-se no Laboratório de Parasitologia do Instituto Biomédico da 

UFF/RJ e baseia-se na pesquisa de formas evolutivas de parasitos, por centrífugo-flutuação com 

solução de sulfato de zinco. A amostra no tubo plástico de fundo cônico foi submetida à 

centrifugação por um minuto a 2500 R.P.M. O sobrenadante foi descartado, acrescentando ao 

sedimento água destilada até completar 15 mL, após a homogeneização, o material foi 

novamente centrifugado por um minuto a 2500 R.P.M. Esse procedimento repetiu-se diversas 

vezes, até que o sobrenadante estivesse límpido. Após a lavagem, o sobrenadante foi descartado, 

sendo o sedimento suspenso com solução de sulfato de zinco - ZnSO4.7 H2O (Vetec®) com 

densidade 1,18 g/mL. O material foi homogeneizado e centrifugado por um minuto a 2500 

R.P.M., objetivando formar uma película de flutuação. Em seguida, os tubos eram dispostos, 

cuidadosamente, em estantes. Utilizando-se uma alça de platina dobrada em ângulo de 90 graus, 

a película de flutuação era coletada e transferida para lâmina de microscopia, repetindo esse 

procedimento por quatro vezes. Este material era coberto com uma lamínula (tamanho 22 x 22 

mm), sendo procedida à leitura do material em microscópio óptico. 

4.5.5 Técnica de Lutz (1919) 

Essa técnica fundamenta-se na sedimentação espontânea das formas parasitárias e foi 

também realizada no Laboratório de Parasitologia da UFF/RJ. Parte do material obtido após a 

filtração era depositado em um cálice de fundo cônico com capacidade de 250 mL. Foi 

adicionado água destilada até completar o volume do mesmo, que era coberto com filme de PVC 

transparente e mantido em repouso para sedimentação por 24 horas. Após esse período, com uma 

pipeta descartável do tipo Pasteur, coletou-se uma alíquota do sedimento e transferiu-se uma 

gota do mesmo para uma lâmina de microscopia. Essa por sua vez, era coberta com lamínula (24 

x 32 mm) e, então, encaminhada para leitura no microscópio óptico.  

 

4.6 INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Foram coletados os dados dos pacientes atendidos no laboratório municipal de 

Oriximiná, sendo incluídas no formulário as seguintes variáveis: idade, sexo, bairro, número de 

residentes no domicílio, renda familiar, tipo de água na residência, tratamento da água, tipo de 
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tratamento da água tipo de fossa, consumo e  higiene de verduras e hortaliças,  se o paciente 

trabalhava, brincava ou lidava com o solo, realização do exame de fezes, administração de 

medicamento anti-parasitário, se sentia dor de barriga, se tinha episódios diarreicos, se já 

observou fragmentos de helmintos ou sangue nas fezes (Quadro 3). As pessoas foram 

categorizadas em crianças, aquelas que tinham entre zero a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 

anos, adultos 19 a 59 e idosos aqueles que tinham idade igual ou maior que 60 anos de acordo 

com Eisenstein (2005) e o estatuto do idoso (BRASIL, 2003).  

Relações univariadas entre o diagnóstico dos parasitos e de Urbanorum spp. e os 

possíveis fatores de risco associados à infecção foram analisados por meio do teste estatístico 

exato de Fisher. Os fatores de risco estatisticamente significativos na análise univariada foram 

expressos em Odds Ratio (OR) utilizando um intervalo de confiança de 95% com nível de 

significância de 5%. Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando o software Prisma 

6®. 

A frequência do diagnóstico de Urbanorum spp. foi comparado entre as técnicas 

coproparasitológicas utilizadas, por meio do teste de McNemar e do coeficiente de concordância 

Kappa. O índice Kappa foi interpretado de acordo com Landis e Koch (1977), sendo Kappa < 0 

não existe concordância entre as técnicas; entre 0 a 0,20, concordância mínima; 0,21 a 0,40, 

concordância razoável; 0,41 a 0,60, concordância moderada; 0,61 a 0,80, concordância 

substancial e 0,81 a 1,0, concordância quase perfeita. Já o teste de McNemar foi interpretado 

com base nas hipóteses nula e alternativa. A hipótese nula (H0), significa que as técnicas 

concordaram na maioria dos seus resultados. Já a hipótese alternativa (H1) reforça que as 

técnicas não concordaram na maioria dos seus resultados. Quando o p valor foi maior que 0,05 

aceitou-se a H0, e quando foi menor que 0,05 rejeitou-se a H0 e aceitou-se a H1. Tanto o Kappa 

quanto o McNemar foram também calculados com o software Prisma 6®. 
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5. RESULTADOS 

 

Nas amostras fecais dos pacientes incluídos no estudo e atendidos no laboratório 

municipal de Oriximiná, Pará, pode-se verificar uma frequência geral de 35,03% para os 

parasitos intestinais, ao se associar os resultados obtidos por todas as técnicas 

coproparasitológicas. De forma geral, os protozoários foram mais detectados do que os 

helmintos, destacando-se o diagnóstico de cistos de amebídeos com mais de cinco núcleos, 

compatíveis com Entamoeba coli, que foram detectados em 54/103 (52,4%) das amostras 

positivas. A segunda forma evolutiva mais detectada nas amostras fecais foi de Urbanorum spp. 

38/103 (36,9%), seguido por cistos com até quatro núcleos compatíveis com o complexo 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 14/103 (13,6%). Além desses, também foram 

detectados os protozoários Giardia duodenalis 5/103 (4,8%) e Blastocystis sp. 1/103 (0,9%). 

Dentre os helmintos, os mais diagnosticados foram ancilostomídeos 8/103 (7,8%), seguido por 

Ascaris lumbricoides 6/103 (5,8%) e por Strongyloides stercoralis 2/103 (1,9%). Ovos de 

Hymenolepis nana e Trichuris trichiura foram detectados em uma amostra fecal cada 1/103 

(0,9%) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Frequência de parasitos detectados em amostras fecais 

de pacientes atendidos no laboratório municipal de Oriximiná, 

Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se contabilizar o perfil parasitológico das amostras, verificou-se uma maior 

frequência de monoparasitismo, em 82/103 (79,6%) do que de poliparasitismo 21/103 (20,4%). 

A associação mais detectada foi entre Entamoeba coli e o complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar (6,8%) seguida por Entamoeba coli e Urbanorum spp. (4,8%). De 

forma geral, a maioria das pessoas que participaram do estudo eram adultos, seguido por 

crianças, idosos e adolescentes. A menor faixa etária incluída foi de 7 meses e a maior foi de 90 

anos, sendo a média de idade de 33,07 anos (±21,9). Ambos os sexos aderiram a pesquisa, 

destacando a participação do sexo feminino. De acordo com as informações recuperadas dos 

formulários, a maioria dos participantes residiam em casas com 4 a 5 moradores, seguidos por 

casas que continham 6 ou mais moradores, 2 ou 3 moradores e por último em casas que 

continham apenas um morador. Estas residências estavam localizadas em áreas distintas da 

cidade, incluindo a área urbana denominada de centro, bem como dos bairros do interior, 

chamado localmente de periferia. A grande maioria da população tinha renda de cerca de R$ 

954,00, valor do salário mínimo na época, consumiam água de poço ou de fornecimento 

municipal que era tratada pelo próprio morador com solução de hipoclorito a 1% (Tabela 2).  

Em relação a frequência geral de participantes que foram positivos para parasitos 

intestinais de acordo com a varáveis da tabela 2, verificou-se que a maioria eram adultos 

(40,9%), do sexo masculino (36,6%), residiam no centro da cidade em residências com 6 ou mais 

moradores (47,4%), recebiam até um salário mínimo como renda (37,7%), consumiam água de 

rio, lago ou lagoa natural (38,5%) e tratavam a água com hipoclorito de sódio a 1% (36,3%). No 

entanto, pode-se verificar que somente o número de residentes no domicílio, foi a variável 

Parasitos N %

Entamoeba coli 54 52,4

Complexo Entamoeba histolytica /Entamoeba dispar 14 13,6

Urbanorum  spp. 38 36,9

Blastocystis  sp. 1 0,9

Giardia duodenalis 5 4,8

Ascaris lumbricoides 6 5,8

Trichuris trichiura 1 0,9

Ancilostomídeos 8 7,8

Strongyloides stercoralis 2 1,9

Hymenolepis nana 1 0,9

Protozoário 93 90,3

Helminto 17 16,5

Positividade geral (N=294) 103 35,03
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associada às infecções com parasitos intestinais detectados no material fecal dos pacientes 

atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná (p=0,0139). Pacientes que relataram morar em 

domicílios que tinham seis ou mais residentes, apresentaram 2,121; 1,701 e 13,55 vezes mais 

chance de estarem parasitados do que aqueles que moravam em domicílios com 4 a 5 residentes, 

2 a 3 e 1, respectivamente (Tabela 2). 

Em relação a Urbanorum spp., pode-se verificar que a frequência de pacientes positivos 

foi proporcionalmente maior entre os adolescentes (14,8%), seguido pelos adultos (14,5%) 

incluídos no estudo, do sexo feminino (14%), morador do centro da cidade (18,6%), que 

habitavam residências com seis ou mais pessoas (14,1%), que recebiam entre um a três salários 

mínimos, bebiam água municipal (14,2%) não tratada (13,1%). Todavia, não foi verificado 

associação significativa entre as informações das variáveis epidemiológicas recuperadas e 

plotadas na tabela 2 com a infecção por Urbanorum spp..   
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Tabela 2. Fatores de risco associados à infecção para parasitos intestinais e Urbanorum spp. detectados em amostras fecais de pacientes 

atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná, Pará. 

 

 

*Categoria de referência; **p<0,05. 

Análise univariada Análise univariada

N % Odds ratio (IC 95%) p (valor) N % Odds ratio (IC 95%) p (valor)

Criança (até 11 anos de idade) 68 18 26,5 1,806 (0,962 - 3,38) 6 8,8 1,748 (0,6775 - 4,508)

Adolescente (12 a 18 anos) 27 8 29,6 4,927 (2,20 -11,02) 4 14,8 1 (0,3078 - 3,072) 0,5216

Adulto (19 a 59 anos)* 159 65 40,9 23 14,5

Idoso (Igual ou maior que 60 anos) 40 12 30 1,613 (0,7647 - 3,404) 5 12,5 1,353 (0,4832 - 3,788)

Masculino* 123 45 36,6 14 11,4 1,271 (0,6285 - 2,571) 0,598

Feminino 171 58 33,9 1,124 (0,6922 - 1,825) 24 14

Centro 59 21 35,6 1,031 (0,5677 - 1,873) 1 11 18,6 0,5664 (0,2627 - 1,221) 0,1904

Periferia* 235 82 34,9 27 11,5

1 7 0 0 13,55 (0,7478 - 245,7) 0 0 2,556 (0,1363 - 47,90)

2 a 3 75 26 34,7 1,701 (0,886 - 3,261) 9 12 1,204 (0,468 - 3,096)

4 a 5 134 40 29,9 2,121 (1,189 - 3,782) 18 13,4 1,058 (0,4715 - 2,374)

6 ou mais * 78 37 47,4 11 14,1

Sem renda fixa 22 5 22,7 2,056 (0,7285 - 5,805) 4 18,2 0,7064 (0,2221 - 2,247)

Até 1 salário mínimo* 199 75 37,7 27 13,6 0,513

De 1 a 3 salários mínimos 73 23 31,5 1,36 (0,7745 - 2,415) 7 9,6 1,480 (0,6148 - 3,563)

Água de rio, lago ou lagoa natural* 26 10 38,5 2 7,7

Poço 134 46 34,3 1,196 (0,5024 - 2,846) 17 12,7 0,5735 (0,1242 - 2,649)

Água municipal 134 47 35,1 1,761 (0,743 - 4,170) 19 14,2 0,5093 (0,1107 - 2,344)

Não 107 33 31 1,342 (0,8088 - 2,226) 14 13,1 0,9781 (0,4824 - 1,983)

Sim* 187 70 37 24 12,8

Hipoclorito de sódio a 1% * 168 61 36,3 21 12,5

Filtrada 7 2 28,6 1,425 (0,2683 - 7,572) 0 0 2,186 (0,1204 - 39,70)

Filtrada e hipoclorito a 1% 10 7 70 0,244 (0,06092 - 0,9799) 3 30 0,3333 (0,07993 - 1,390)

Coa 2 0 0 2,86  (0,1350 - 60,60) 0 0 0,7288 (0,03381 - 15,71)

Não se aplica 107 33 30,8 1,28 (0,7623 - 2,144) 14 13,1 0,949 (0,4598 - 1,959)

Positivo Urbanorum  spp.

Tipo de água na residência

Número de residentes no domicílio

Renda Familiar

Bairro

Sexo

Idade 0,1466

0,7102

0,0139**

0,2895

Variável Total de amostras
Total positivos

Tratamento da água

Tipo de tratamento da água

0,7475

0,9479 0,7556

1

0,412

0,3095

0,1106
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Quanto ao destino dos dejetos das instalações sanitárias entre os participantes do 

estudo, a maioria relatou possuir fossas do tipo séptica, existindo também aqueles que 

utilizavam somente fossa negra. Mais de 50% dos participantes incluídos neste estudo 

relataram consumir folhas e hortaliças, trabalhar/lidar/brincar com o solo, já ter tomado 

medicamento antiparasitário, sentir dor de barriga e ter episódios de diarreia. Cerca de 12% 

dos participantes já observaram fragmentos de helmintos em suas fezes e em torno de 24% 

dos indivíduos relataram ter observado sangue no material fecal.  

Em relação aos indivíduos positivos para parasitos intestinais e Urbanorum spp., 

pode-se observar, respectivamente, que a maioria possuía em sua residência fossas séptica 

(35,5% e 14,7%), não cultivavam hortas em suas residências (37,5% e 15,5%), relataram já 

ter realizado exame de fezes (35,8% e 13,3%), faziam uso de medicamento anti – parasitário 

(36,2% e 13,8%), tinham episódios de diarreia (37,5% - 16,4%), nunca observaram 

fragmentos de helmintos em suas fezes (35,2% e 14,1%) mas já tinham visto sangue no 

material fecal (42,3% e 16,9%) (Tabela 2. continuação). Grande parte dos pacientes positivos 

para parasitos intestinais relataram higienizar folhas e hortaliças por meio de lavagem manual 

em água corrente e usar vinagre e sal (41,7%), enquanto que para Urbanorum spp. a maioria 

dos positivos relatou não consumir esses tipos de alimentos (17%). Maior frequência de 

parasitos intestinais foi observada no grupo que trabalhava, lidava ou brincava com o solo 

(38,9%) e que relatou sentir dor de barriga (36,5%). Desta forma, as variáveis analisadas na 

tabela 2(continuação), não foram estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabela 2. 

continuação).  

Dentre as 38 amostras fecais em que foi detectado Urbanorum spp., em 29 foi 

diagnosticado somente este parasito. As variáveis investigadas pelos formulários nesse grupo 

de pacientes que se destacaram de forma descritiva foram: faixa etária dos pacientes que em 

sua grande maioria eram adultos (16/29 pacientes), moradores da periferia (20/29), que 

possuíam como fonte de renda até um salário mínimo (20/29), que tratavam a água somente 

com hipoclorito a 1% (19/29), tinham fossa séptica (21/29), relataram sentir dor de barriga 

(16/29) e ter episódios de diarreia, 15.  
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Tabela 2.(continuação) Fatores de risco associados à infecção parasitos intestinais e Urbanorum spp. detectados em amostras fecais de 

pacientes atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná, Pará. 

 

 

 

*Categoria de referência; **p<0,05 

Análise univariada Análise univariada

N % Odds ratio (CI 95%) p (valor) N % Odds ratio (CI 95%) p (valor)

Septica 197 70 35,5 29 14,7

Negra* 97 33 34 9 9,3

Hipoclorito de sódio 9 2 22,2 2,5 (0,4848 - 12,89) 1 11 1,29 (0,1453 - 11,46)

Lavagem manual em água 92 26 28,3 1,81 (0,9443 - 3,482) 9 10 1,487  (0,5701 - 3,881)

Lavagem manual, vinagre e sal* 72 30 41,7 0,3783 10 14 0,8014

Lavagem manual, vinagre, cloro ou limão 61 22 36 1,27 (0,6275 - 2,555) 8 13 1,069 (0,3932 - 2,904)

Não consome 60 23 38,3 1,149 (0,5704 - 2,315) 10 17 0,8065 (0,3111 - 2,091)

Não* 200 75 37,5 31 15,5 0,0628

Sim 94 28 29,8 1,414 (0,8351 - 2,395) 7 7,4 2,28 (0,9645 - 5,389)

Não 145 45 31 1,416 (0,8747 - 2,294) 20 13,8 0,8758 (0,4452 - 1,723) 0,7293

Sim* 149 58 38,9 18 12,1

Não 15 3 20 2,235 (0,6158 - 8,109) 1 6,7 2,14 (0,2732 - 16,77) 0,702

Sim* 279 100 35,8 37 13,3

Não 39 11 28,2 1,446 (0,6876 - 3,039) 3 7,7 2,078 (0,6087  7,091) 0,4418

Sim* 254 92 36,2 35 13,8

Não 127 42 33,1 1,165 (0,7165 - 1,893) 17 13,4 0,9307 (0,4688 - 1,848) 0,862

Sim* 167 61 36,5 21 12,6

Não 128 48 37,5 0,8258 (0,5098 - 1,338) 21 16,4 0,5813 (0,2927 - 1,155) 0,1601

Sim* 166 55 33,1 17 10,2

Não 256 90 35,2 1,479 (0,7257 - 3,015) 36 14,1 0,3395 (0,07828 - 1,472) 0,2857

Sim* 38 13 34,2 2 5,3

Não 223 73 32,7 1,504 (0,8693 - 2,600) 26 11,7 1,45 (0,6955 - 3,022) 0,3237

Sim* 71 30 42,3 12 16,9

0,26681,688 (0,7650 - 3,724)

Observação de pedaços de helmintos 

nas fezes

Observação de sangue nas fezes

Trabalha, brinca ou lida com solo

Realização do exame de fezes

Administração de medicamento anti - 

parasitário

Costuma sentir dor de barriga

Costuma ter episódios de diarreia

0,1791

Tipo de Fossa

Consumo e higienização de folhas e 

hortaliças consumidas

Horta na residência

Variável Total de amostras
Total positivos

1,069 (0,6409 - 1,783)

Positivo Urbanorum  spp.

0,1549

0,2731

0,372

0,6217

0,461

0,3342

0,8966

0,2382
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Dentre as técnicas laboratoriais utilizadas para detectar Urbanorum spp., a que 

apresentou a maior frequência de recuperação do parasito foi Faust et al., seguida por Ritchie 

modificada e depois Lutz. No exame direto não foi detectado morfotipos compatíveis com 

este parasito (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Frequência de Urbanorum spp. detectada entre as diferentes técnicas 

coproparasitológicas empregadas no diagnóstico de amostras fecais sumár dos pacientes 

atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná, Pará. 

 

 

 

 

 

 

Ao se comparar os resultados obtidos entre as técnicas coproparasitológicas no 

diagnóstico de Urbanorum spp., pode-se evidenciar uma concordância mínima com o índice 

Kappa entre o Exame direto e a técnica de Ritchie modificada, Exame direto e Faust et al. e 

Exame direto e Lutz. Concordância classificada como razoável foi obtida entre as 

comparações de Faust et al. e Lutz, e Ritchie modificada e Lutz. Já a concordância 

classificada como moderada foi somente evidenciada entre as comparações dos resultados de 

Faust et al. e Ritchie modificada. Todos os valores de p obtidos com índice de McNemar 

foram menores que 0,05, reforçando a hipótese alternativa, que pleiteia a discordância entre as 

técnicas laboratoriais (Tabela 4).  

Tabela 4. Valores de concordância utilizados para comparar os resultados obtidos entre as 

técnicas coproparasitológicas empregadas no diagnóstico de Urbanorum spp. detectado nas 

amostras fecais de pacientes atendidos no Laboratório municipal de Oriximiná, Pará. 

 

 

 

 

 

 

Kappa < 0 não existe concordância; entre 0 a 0,20, concordância mínima; 

0,21 a 0,40, concordância razoável; 0,41 a 0,60, concordância moderada; 

0,61 a 0,80, concordância substancial e 0,81 a 1,0, concordância quase 

perfeita. p valor. p>0,05 aceita H0; p <0,05 aceita a H1. 

 

Amostras positivas Amostras negativas

Exame direto 0 294 (100%)

Ritchie modificada 19 (6,5%) 275 (93,5%)

Faust et al 36 (12,2%) 256 (87,1%)

Lutz 9 (3%) 285 (96,9%)

Técnicas laboratorias
Total (N=294)

Técnicas laboratoriais Kappa p valor McNemar

ED x Ritchie 0 0,0001

ED x Faust 0 0,0001

ED x Lutz 0 0,0077

Faust et al. X Ritchie mod. 0,583 0,0005

Faust et al. X Lutz 0,369 0,0001

Ritchie mod x Lutz 0,255 0,0442
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6. DISCUSSÃO 

Ao se analisar o material fecal de pacientes de diferentes faixas etárias atendidos no 

Laboratório municipal de Oriximiná, Pará, observou-se uma frequência de parasitos 

intestinais, que variou em cerca de 35%. Resultados superiores ao desse estudo foram 

relatados em outras pesquisas também realizadas neste estado, como na população ribeirinha 

do município de Igarapé Miri (94,5%), em pacientes adultos atendidos em laboratório de 

Análises Clínicas em Cametá (76,31%), em estudos retrospectivo (49,07%) e do tipo 

inquérito coproparasitológico (75,3%) realizados com crianças atendidas em Unidades de 

Saúde da Família, em Belém, bem como em escolares de Santarém (67,5%) (SILVA et al., 

2014; BANHOS et al., 2017; DIAS et al., 2017; PICANÇO et al., 2019; TEIXEIRA et al., 

2019).  

Positividades acima das evidenciadas em pacientes de Oriximiná, Pará, também 

foram relatadas em estudos de parasitoses intestinais realizados em outros estados da região 

norte, como no Amazonas, em população geronte do município de Nova Olinda do Norte 

(72,8%), em população de diferentes faixas etárias em Barcelos (77,9%), em crianças de 

comunidades (73% a 83%) do município de Coari e em residentes de diferentes faixas etárias 

da cidade de Manaus (HURTADO-GUERRERO et al., 2005; SILVA et al., 2009; SANTOS 

et al., 2010; VISSER et al., 2011; GONÇALVES et al., 2016). Este panorama também foi 

evidenciado em estudos realizados no estado do Tocantins com escolares dos municípios 

Aliança (59,7%) e Gurupi (42,92%) e em residentes de área rural do Acre (53,4%) (SOUZA 

et al., 2007; QUEIROZ et al., 2013; FERRAZ et al., 2014; SILVA et al., 2017).  

A positividade para parasitos intestinais detectada nas amostras fecais desse estudo já 

era esperada, uma vez que estas, eram oriundas de requerimentos médicos de pacientes 

atendidos no único Laboratório público de Oriximiná, que fica acoplado ao hospital também 

público da cidade. No entanto, a amostragem utilizada nesse estudo foi de conveniência, 

sendo esta composta por material fecal de participantes que apresentavam diferentes perfis, ou 

seja, de várias faixas etárias, que residiam em diferentes bairros da cidade. Essa pequena 

amostragem de uma população diversificada, pode ter favorecido a menor frequência de 
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parasitoses intestinais evidenciada, quando comparada com os estudos acima referidos, que 

em sua grande maioria, abrangeram comunidades e grupos amostrais específicos. É 

importante ressaltar, que os resultados aqui apresentados são inéditos, uma vez que nunca foi 

proposto um inquérito coproparasitológico a nível de pesquisa com a população local não 

indígena, o que despertou a reflexão deste grupo de pesquisa sobre a epidemiologia desses 

agentes infectantes neste município. Ainda cabe ressaltar, que na maioria das amostras fecais 

analisadas, só foi detectado um táxon de parasito, culminando em uma predominância de 

monoparasitismo. Segundo Hurtado-Gerrero et al. (2005), há uma tendência global para 

diminuição progressiva nas taxas de incidência e prevalência de enteroparasitos, 

principalmente dos nematoides infectando populações adultas, faixa etária predominante deste 

estudo.  

Vale ressaltar também, que a amostra fecal utilizada neste estudo era proveniente do 

material encaminhado para o Laboratório de Análises Clínicas de Oriximiná, que tinha como 

rotina, realizar as análises a partir de uma única amostra fecal coletada por paciente. Esta 

coleta única por paciente, também pode ter determinado a menor frequência de parasitos 

intestinais detectados nas fezes dos mesmos, quando comparado aos demais artigos 

supracitados. Segundo Koontz e Weinstock (1996) o diagnóstico a partir de uma única 

amostra fecal não é confiável para detectar os parasitos, uma vez que estes, principalmente os 

protozoários, são excretados de forma intermitente no material fecal.  

Ao final das análises, os resultados parasitológicos foram encaminhados aos 

profissionais responsáveis pelo laboratório, para serem distribuídos de forma lacrada para 

cada participante do estudo. Caso o paciente apresentasse dúvidas no resultado, o mesmo foi 

explicado verbalmente por profissionais do laboratório e hospital. Afim de se obter um maior 

sucesso na entrega dos resultados, uma vez que em Oriximiná não há transporte público e a 

população da periferia em sua grande maioria, mora longe do laboratório, a equipe desse 

estudo entrou em contato com os mesmos por telefone. Além disso, a data de entrega dos 

resultados foi anunciada por meio da rádio local, bem como a partir de veículo sonoro 

fomentado pela equipe do estudo.  

Ao todo foram identificados 10 parasitos de categorias taxonômicas distintas entre as 

amostras fecais analisadas, se destacando os protozoários. A maior frequência dos 

protozoários em relação aos helmintos, pode estar associado a simplicidade do ciclo biológico 

desses parasitos que não necessitam de hospedeiro intermediário, a resistência dos cistos no 

ambiente inclusive ao tratamento da água potável, e o fato dos cistos já saírem no ambiente 

infectantes quando excretados. Além disso, os protozoários apresentam baixa sensibilidade 
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aos anti-helmínticos, favorecendo a permanência da infecção e a liberação dos seus cistos no 

ambiente (BARBOSA et al., 2014). Estas características, associadas às precárias condições de 

saneamento básico de Oriximiná podem ter favorecido a permanência e viabilidade desses 

parasitos no ambiente, culminando em reinfecções da população do estudo.  

Dentre os protozoários detectados no material fecal dos pacientes atendidos no 

laboratório municipal de Oriximiná, destacaram-se os amebídeos, como Entamoeba coli. Esse 

protozoário também foi o mais relatado em indígenas da comunidade Mapuera, Oriximiná, 

Pará, em residentes de área periférica de Santarém, Pará e de Manaus, Amazonas, bem como 

em área rural do Acre (SOUZA et al. 2007; BORGES et al., 2009; VISSER et al., 2011; 

BANHOS et al., 2017). Apesar desse amebídeo não ser patogênico, o mesmo é considerado 

bioindicador de contaminação fecal, demonstrando a existência de problemas de saneamento 

básico local. Cistos apresentando quatro núcleos compatíveis com o complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar também foram detectados nas fezes dos pacientes. Apesar de 

não ter sido utilizado uma metodologia laboratorial para diferenciar a infecção determinada 

pelas espécies do complexo, o diagnóstico do mesmo deve ser analisado com atenção, pois os 

estados do Pará e Amazonas, já foram apontados por Santos e Soares (2008) como tendo os 

maiores índices de frequência nacional já relatados da espécie predominantemente patogênica 

Entamoeba histolytica. 

Além dos amebídeos, também foram detectados no material fecal dos pacientes, 

estruturas similares a cistos comparativamente maiores aos de Entamoeba coli, que 

surpreendeu os microscopistas dessa equipe na ocasião do diagnóstico. Tais formas eram 

morfologicamente compatíveis as de Urbanorum spp., previamente descrita nas fezes de seres 

humanos por Santamaria (2013) na Colômbia. O morfotipo de Urbanorum spp. detectado, era 

um cisto do tipo arredondado (diâmetro maior  =145,35 µm ±15,8 µm e diâmetro menor  = 

143,77 µm ±16,04 µm) de parede espessa, com coloração variando entre o hialino ao amarelo 

claro. Nessa parede cística pôde-se observar uma pequena abertura, similar a um poro, de 

onde algumas vezes ocorriam o extravasamento de conteúdo citoplasmático filamentoso 

(Figura 6). 
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Figura 6. A. Forma cística de Urbanorum spp. em aumento de 400 x. B. Urbanorum 

spp. em aumento de 100 x. C. Urbanorum spp. corado com solução de Lugol em 

aumento de 400x. D. Na seta observa-se o poro, de onde extravasa o conteúdo 

citoplasmático. 
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Cabe ressaltar que Urbanorum spp. já foi relatado no Colômbia, Peru e Equador 

(SANTAMARIA 2013; MORALES DEL PINO, 2016; ALVAREZ, 2017). No Brasil este 

parasito foi pela primeira vez reportado por Aguiar e Alves, em um caso clínico publicado em 

2018 de um paciente no Maranhão, que na ocasião apresentou diarreia, cólica e febre. A partir 

desse caso, outras publicações científicas em território nacional a respeito da infecção por 

Urbanorum spp. em seres humanos nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Maranhão e São Paulo começaram a ser relatados, incluindo artigos de casos 

clínicos, epidemiológicos, dissertação de mestrado e resumos de congresso (BAYER et al., 

2018; PADRO et al., 2018; WIGGERS et al., 2018; LEÃO et al., 2018; LOPEZ e NUNES, 

2018; PINHEIRO et al., 2019; CAMPOS e NERY, 2019; LINO et al., 2019; MACHADO et 

al., 2019; CASARIN et al., 2019; KRUGER, 2020). Dentre a literatura recuperada, este é o 

primeiro estudo que detectou Urbanorum spp. em material fecal de seres humanos na região 

norte do Brasil. 

O diagnóstico de Urbanorum spp., no material fecal dos pacientes em Oriximiná, 

Pará, destacou a importância de se estudar com urgência esse agente biológico, uma vez que a 

literatura sobre o mesmo é muito escassa, não havendo informações sobre a sua 

epidemiologia, biologia, filogenia e morfologia ultraestrutural que subsidie o mesmo, como 

protozoário parasito. Os dados sobre a taxonomia de Urbanorum spp., ainda são muito 

superficiais não estando comprovados, existindo basicamente três teorias, uma que relatou à 

similaridade do mesmo com os sarcadinos, incluindo-o no Filo Sarcomastighophora 

(INCHIGLEMA 2018), outra que o apontou como membro da Família Cycloposthidae 

(PRADO et al., 2018; CASARIN et al. 2019; KRUGER 2020) e ainda os que não o 

consideram como parasito, como Rivero (AGUIAR e ALVES, 2018).  

Outros protozoários como Giardia duodenalis 5/103 (4,8%) e Blastocystis sp. 1/103 

(0,9%), em menor frequência, também foram detectados nas fezes analisadas no presente 

estudo. Dentre as seis amostras positivas para esses parasitos, cinco eram de crianças, sendo 

que em quatro foram recuperados cistos de G. duodenalis e uma forma vacuolar de 

Blastocystis sp.. Apesar de Giardia duodenalis já ter sido considerado como um dos parasitos 

mais relatados em estudos coproparasitológicos realizados na região Norte, e Blastocystis sp. 

como um dos mais detectados em amostras fecais de indígenas em Oriximiná, Pará 

(HURTADO-GUERRERO et al., 2005; SOUZA et al., 2007; SILVA et al., 2009; BORGES 

et al., 2009; VISSER et al., 2011; QUEIROZ et al. 2013; FERRAZ et al., 2014; 

GONÇALVES et al., 2016;SILVA et al., 2017; BANHOS et al., 2017), nas amostras fecais 

dos pacientes incluídas nesse estudo, a casuística desses protozoários foi baixa. Tal fato, pode 
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estar atrelado a baixa quantidade de formas evolutivas dos mesmos no material fecal 

analisado, a diversidade de formas evolutivas de Blastocystis sp., que pode ter dificultado a 

sua identificação na microscopia e também devido à análise de somente uma amostra fecal 

por paciente. 

A frequência de helmintos detectada dentre as amostras positivas do presente estudo 

foi de 16,5%. De forma geral, essa frequência foi menor do que as relatadas em outros estudos 

coproparasitológicos realizados na região norte do Brasil, como no Amapá (48,4%), 

Amazonas (70,4% a 72,6%) e em outras cidades do Pará (34,5% a 57,14%) (HURTADO – 

GUERRERO, 2005; SILVA et al., 2009; SANTOS et al., 2010; FERRAZ et al., 2014; SILVA 

et al., 2014; GONÇALVES et al., 2016; BANHOS et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2019). Já as 

positividades inferiores à do presente estudo, foram relatadas no estado de Tocantins (7,97%), 

bem como na zona norte de Manaus, Amazonas (11%) (VISSER et al., 2011; SILVA et al., 

2017). Dentre os helmintos detectados nas fezes dos pacientes de Oriximiná, Pará, 

destacaram-se ancilostomídeos, Ascaris lumbricoides, seguidos por Strongyloides stercoralis, 

Trichuris trichiura e Hymonelepis nana. Cabe ressaltar, que os nematoides ancilostomídeos, 

A. lumbricoides e T. trichiura foram os mais relatados nos inquéritos epidemiológicos 

supracitados realizados nessa região. Por se tratarem de geohelmintos, ou seja, helmintos que 

precisam passar pelo ambiente para desenvolver a estrutura infectante, as transmissões pelos 

mesmos acabam sendo associadas à contaminação do solo contaminados com dejetos 

humanos, devido as precárias condições de saneamento básico ainda presente nas cidades da 

região norte como apontado por Silva (2006), Visser et al. (2011), Silva et al. (2014) e 

Gonçalves et al. (2016).  

A presença de ovos de ancilostomídeos no material fecal dos pacientes atendidos no 

Laboratório municipal de Oriximiná, provavelmente, deveu-se à exposição dos mesmos 

diretamente com o solo contaminado, devido à falta de vestimentas e calçados adequados. 

Além disso, os pacientes relataram a partir das perguntas do formulário manipular, brincar ou 

lidar com o solo, uma vez que grande parte da população de Oriximiná, ainda possui como 

hábito o plantio de hortaliças e frutas em suas residências. A única amostra fecal em que foi 

detectado ovos de T. trichiura também foi diagnosticado ovos de A. lumbricoides, sendo esta 

pertencente a um adolescente. É importante ressaltar que os mais jovens são os mais sensíveis 

à infecção por esses parasitos, podendo apresentar diarreia e até obstrução intestinal, além de 

prolapso retal, devido às infecções por A. lumbricoides e T. trichiura, respectivamente. De 

forma geral, é comum ser detectado essa associação parasitária em amostras fecais, uma vez 

que as condições exigidas para desenvolvimento dos ovos de ambos os nematoides são 
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semelhantes, principalmente em locais de clima quente e úmido como apontando por Silva et 

al., (2009), sendo estas, as condições ambientais predominantes em Oriximiná, Pará.  

Além dos ovos desses nematoides, também foi detectado larva de Strongyloides 

stercoralis em duas amostras. O diagnóstico deste parasito só foi possível devido à realização 

a campo da técnica de Rugai, Mattos e Brisola (1954), que tem como fundamento o termo-

hidrotropismo associado ao fato das amostras fecais já serem entregues ao laboratório de 

Análises Clínicas sem conservante químico. Sabe-se que as infecções sintomáticas por S. 

stercoralis geralmente estão associados ao imunocomprometimento do hospedeiro 

(SANTANA et al., 2017) No entanto, no formulário aplicado aos pacientes não havia 

nenhuma pergunta que recuperasse informações com esse caráter, ou seja, de comorbidade ou 

de utilização de fármacos como corticóides. Ainda assim, é importante ressaltar que um dos 

pacientes positivos para S. stercoralis era idoso com mais de 60 anos, dessa forma, o extremo 

de idade associado à vulnerabilidade das condições socioeconômicas do mesmo, pode 

favorecer a manutenção da infecção por esse parasito.  

Somente em uma amostra fecal foi detectado ovos do cestoide H. nana, 

caracterizando 0,9% dentre as amostras fecais positivas para parasitos. Esse cestoide, tem sido 

pouco detectado, estando presente somente em quatro estudos, dentre os recuperados 

realizados na região norte. A positividade para H. nana nos mesmos foi de 0,2% em escolares 

na cidade de Santarém, Pará, 1,95% em fezes de escolares em Tocantins, 20,5% em fezes de 

indígenas da comunidade Mapuera em Oriximiná, Pará e 22,5% em população de área 

periférica da cidade de Manaus, Amazonas (BORGES et al., 2009; VISSER et al., 2011; 

BANHOS et al., 2017; SILVA et al., 2017), ou seja, frequências maiores do que a evidenciada 

no presente estudo. A baixa frequência desse cestoide detectada nas fezes dos pacientes, pode 

estar atrelada a pouca resistência do ovo no ambiente e/ou devido a dependência da ingestão 

de artrópodes infectados com as formas imaturas do parasito, que acabam ocorrendo de forma 

eventual, quando contaminam cereais (BARRIGA, 1995). No entanto, o diagnóstico de H. 

nana nas fezes dos pacientes de Oriximiná, chama a atenção da possibilidade da presença de 

roedores nos peridomicílios, pois este são considerados os principais hospedeiros desse 

cestoide, bem como a precária higienização das mãos, que são considerados os principais 

veículos de transmissão dessa parasitose na população humana. 

Ao se analisar os possíveis fatores de risco associados à infecção por parasitos 

intestinais verificou-se que proporcionalmente a maioria dos pacientes incluídos no estudo 

eram adultos, do sexo feminino, moradores de bairros localizados na periferia de Oriximiná. 

No entanto, essas informações não foram associadas à infecção para os agentes infectantes, 
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sendo evidenciado proporcionalmente maior número de pacientes adultos, do sexo masculino 

moradores de bairros do centro da cidade, como positivos para parasitos intestinais. 

Diferentemente desse perfil, o sexo feminino apresentou maior frequência de positividade 

para parasitos intestinais em estudos realizados em área periférica de Manaus e em gerontes 

de Nova Olinda do Norte, Amazonas, bem como, no Pará, em comunidades ribeirinhas em 

Igarapé Miri e em escolares de Santarém (HURTADO-GUERRERO et al., 2005; VISSER et 

al., 2011; SILVA et al., 2014; BANHOS et al., 2017). Já em população infantil, tanto nas 

atendidas em Unidade de Saúde da Família em Belém, Pará, quanto em área rural do 

município de Coari, Amazonas, a maior positividade para parasitos intestinais, de forma 

descritiva foi observada no sexo masculino, assim como nesse estudo (SILVA et al., 2009; 

DIAS et al., 2017). Diferentemente deste estudo, também trabalhando com população de faixa 

etária diversificada, Visser et al. (2011) e Silva et al. (2014) evidenciaram maior frequência de 

parasitos em crianças, do que nas demais faixas etárias.  

A maior positividade para parasitos intestinais verificada nos pacientes do sexo 

masculino adulto em Oriximiná, pode estar atrelado à maior exposição deste grupo à infecção, 

uma vez que os homens dessa faixa etária, atuam mais com os trabalhos agrícolas do que as 

mulheres, sendo os principais provedores familiares nessa cidade. Além disso, foi observado 

que proporcionalmente a frequência de pacientes positivos para parasitos intestinais não 

diferiu de forma significativa entre as Macroáreas, denominadas neste estudo de centro e 

periferia. Isto demonstra que as fontes de infecção para esses agentes biológicos podem estar 

presentes em diferentes áreas da cidade.  

Foi observado que grande parte dos pacientes incluídos no estudo e positivos para 

parasitos intestinais apresentava baixo nível social e econômico. Estes residiam em moradias 

com um núcleo familiar composto por seis ou mais pessoas, no qual a renda não ultrapassava 

o valor do salário mínimo. De forma geral, a quantidade de moradores foi associada de forma 

significativa à infecção por parasitos intestinais. Segundo Visser et al. (2011) uma 

comunidade constituída por um congestionamento domiciliar, no qual os espaços domésticos 

podem ser de uso múltiplo, acabam se tornando facilitadores de transmissão de agentes 

infecciosos, o que pode ter ocorrido em Oriximiná. 

Quanto ao tipo de água de abastecimento das residências, realização ou não de 

tratamento da água utilizada, bem como o tipo de tratamento destas, não foi observado dentre 

as informações recuperadas a partir dos formulários, alguma que pudesse ser associada de 

forma direta com a frequência parasitária identificada. Essa situação pode estar diretamente 

relacionada ao saneamento básico de Oriximiná, que ainda é rudimentar, destacando o 
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tratamento da água. A água municipal na maioria dos bairros, na verdade, corresponde à água 

do rio, que é submetida ao tratamento por uma empresa pública. No entanto, esse tratamento é 

incompleto, sendo a etapa de desinfecção realizada pela própria população, a partir de uma 

solução de hiploclorito de sódio a 1%, previamente distribuída para a mesma. Desta forma, a 

fonte hídrica acaba sendo, na grande maioria das vezes a mesma, o que pode ter influenciado 

na ausência de associação significativa entre a infecção por parasitos intestinais e a principal 

fonte hídrica da cidade.  

Esta problemática no tratamento da água com o hipoclorito também foi pontuada nos 

estudos realizadas em Santarém e Igarapé Miri, Pará, bem como na comunidade Vitória 

Régia, Manaus, Amazonas (VISSER et al., 2011; SILVA et al., 2014; BANHOS et al., 2017). 

Segundo Silva et al. (2014) o tratamento da água com hipoclorito de sódio em Igarapé Miri, 

nem sempre era possível de ser realizado, pois havia falta constante dessa substância, não 

sendo a mesma distribuída de forma sistemática pelos órgãos públicos para a população. Essa 

escassez da distribuição do produto também foi evidenciada em Oriximiná, Pará, a partir de 

informações pessoais relatadas pela população local.  

Todas os pacientes que aderiram ao estudo, relataram a partir dos formulários, 

utilizar fossas do tipo séptica ou negra para o descarte de dejetos. Contudo, não foi observado 

diferença significativa na frequência geral das parasitoses detectadas entre esses tipos de 

descarte de material orgânico sanitário. A ausência de associação significativa entre fossa 

séptica e negra para as infecções por parasitos intestinais também foi observada em inquérito 

coproparasitológico realizado nas comunidades ribeirinhas no município de Coari, Amazonas 

(SANTOS et al., 2010).  

Pode-se verificar também, que grande parte dos pacientes infectados relataram não 

possuir hortas em suas residências, manipular a terra e consumir folhas e hortaliças. No 

tocante a higienização destes, a respostas dos pacientes foram variadas, sendo relatado 

principalmente a lavagem manual com água, vinagre e sal e lavagem manual com água, 

vinagre, cloro ou limão, ressaltando a falta de informações adequadas a respeito da 

higienização desses alimentos para remoção correta dos parasitos. Quanto as variáveis 

diretamente relacionadas à carga parasitária incluindo a realização prévia de diagnóstico 

coproparasitológico, tratamento com anti-helmíntico e sintomas compatíveis com infecção 

por parasitos intestinais, foi observado semelhança entre as frequências de pacientes entre as 

respostas recuperadas, não sendo, portanto, evidenciado uma associação direta destas 

variáveis com a positividade.  
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Apesar de não ter se observado muitas associações significativas das informações 

recuperadas nos formulários aplicados aos pacientes com as parasitoses intestinais, pode-se 

recuperar por meio desse instrumento, informações de sinais e sintomas compatíveis com 

estas infecções, como episódios de diarreia, dor abdominal, presença de sangue e relatos de 

observação prévia dos helmintos nas fezes. Desta forma, a não associação dos fatores de risco 

com as parasitoses, demonstra que em Oriximiná a população pode estar sendo exposta à 

diversas fontes de infecção simultâneas, ressaltando a multiplicidade de fatores de riscos, que 

não podem ser considerados isoladamente. Para esclarecer essas possíveis associações, 

reforça-se a necessidade da realização de projetos de pesquisa que abranjam um painel 

amostral maior, direcionado para os diferentes grupos populacionais. Projetos estes, que já 

estão em fase planejamento e amadurecimento científico por este grupo de pesquisa. 

Embora também tenha sido analisado os possíveis fatores de risco para a infecção 

por Urbanorum spp., na amostragem deste estudo não foi evidenciado variáveis que 

pudessem ser associadas a esta infecção. No entanto, os sintomas relatados como dor de 

barriga e diarreia estiveram presentes em quase metade dos indivíduos parasitados com 

Urbanorum spp., incluindo aqueles pacientes nos quais só foi detectado este agente como 

enteroparasito. Esses relatos concordaram com a literatura recuperada, pois estes sintomas 

foram frequentes nas publicações científicas que abordaram a infecção por esse agente 

(VILLAFUERTE et al., 2016; AGUIAR e ALVES, 2018; BAYER et al, 2018; PRADO et al., 

2018; WIGGERS et al., 2018; LOPES e NUNES et al., 2018; PINHEIRO et al., 2019; 

CAMPOS e NERY, 2019; MACHADO et al., 2019; KRUGER, 2020). 

Urbanorum spp. foi principalmente detectado a partir da realização da técnica de 

centrífugo-flutuação de Faust et al., seguida pela técnica de centrífugo-sedimentação de 

Ritchie modificada. Esta discrepância observada na recuperação do parasito entre as técnicas 

coproparasitológicas de exame direto, centrífugo-sedimentação de Ritchie modificada, 

sedimentação espontânea de Lutz, bem como na centrífugo-flutuação de Faust et al. acabou 

gerando pouca concordância entre as mesmas ao se associar os resultados obtidos pelo índice 

Kappa e o teste McNemar. A maior detecção de Urbanorum spp. pela técnica de Faust et al., 

seguida por Ritchie modificada ocorreu, pois, as soluções utilizadas nestas, como o sulfato de 

zinco e o acetato de etila parecem ter influenciado no extravasamento do conteúdo 

citoplasmático deste parasito. Esse morfotipo com conteúdo extravasado, característico de 

Urbanorum spp., previamente publicado na literatura científica, facilitou o reconhecimento 

desse agente nas amostras fecais dos pacientes atendidos no Laboratório municipal de 

Oriximiná, Pará.  
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Mediante os resultados obtidos com este inquérito coproparasitológico, com o 

trabalho de campo e com as informações obtidas com os formulários, pode-se identificar nos 

habitantes de Oriximiná, Pará, a infecção por protozoários e helmintos, bem como agentes 

biológicos potencialmente parasitários ainda pouco conhecidos, como Urbanorum spp.. As 

informações adquiridas com este estudo piloto, ressaltam a necessidade urgente da realização 

de estudos mais aprofundados visando investigar os possíveis fatores de risco local associados 

à infecção com estes agentes infectantes, incluindo outras espécies animais como possíveis 

hospedeiros. Além disso, ressalta-se a necessidade da realização de projetos que envolvam 

atividades de educação em saúde, que visem informar a população sobre a parasitoses 

incluindo as suas formas de transmissão e profilaxia, além da capacitação e atualização dos 

profissionais de saúde que atuam na ponta, com o diagnóstico e atendimento dos pacientes.   
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7. CONCLUSÃO 

• A frequência geral de parasitos intestinais detectados nas amostras 

fecais dos pacientes atendidos no laboratório municipal de Oriximiná foi 35%, sendo 

detectado principalmente os protozoários, destacando Entamoeba coli e o gênero ainda 

pouco conhecido Urbanorum spp.; 

• A partir de análises univariadas, verificou-se que o número de 

residentes no domicílio pode ser associado de forma geral com a infecção para 

parasitos intestinais. No entanto, não foi observado associação direta destas com a 

frequência de Urbanorum spp. detectado no presente estudo; 

• Ao se comparar os resultados obtidos entre as técnicas 

coproparasitológicas de exame direto, Faust et al. (1938), Ritchie (1948) modificada 

por Young et al. (1979) e Lutz (1918) para o diagnóstico de Urbanorum spp. foi 

possível verificar que as mesmas apresentaram baixa concordância, tendo sido 

identificado o parasito principalmente pelas técnicas Faust et al. (1938) e Ritchie 

modificada por Young et al. 
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