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Principais Objetivos  

Ao término desse manual, esperamos que o estudante/residente/médico : 

• Reconheça que a enfermidade parasitária constitui um proeminente 

problema de saúde pública em nosso país, embora seja usualmente 

negligenciada pela comunidade médica e científica; 

• Adquira um elevado índice de suspeição clínica das doenças parasitárias; 

• Saiba diagnosticar e conduzir as principais parasitoses em função dos 

conceitos básicos oferecidos neste manual; 

• Tenha um amplo horizonte de diagnósticos, isto é, explore a possibilidade 

do indivíduo como hospedeiro de múltiplos helmintos ou protozoários, 

especialmente se a pessoa vive em precárias condições de saneamento 

básico.   
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Introdução 

 

Globalmente, há aproximadamente 1 bilhão de seres humanos sem acesso à 

água potável e 2.6 bilhões de pessoas vivem em ambientes desprovidos de 

saneamento básico adequado, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Como reflexo deste dramático cenário, há bilhões de seres humanos parasitados 

por múltiplos helmintos e protozoários intestinais. No Brasil, onde existem 

consideráveis espaços geográficos carentes de saneamento básico e acesso à 

água potável (favelas), as enfermidades parasitárias do sistema digestivo 

significam um constante e crítico desafio para o campo da saúde pública. 

Ilustrativamente, um amplo estudo sobre parasitas intestinais no Brasil, 

documentou uma taxa de 55% de parasitismo intestinal nas crianças. 

Surpreendentemente, o estudo também apontou que um significativo percentual 

dos indivíduos estava concomitantemente infestado por diversos helmintos ou 

protozoários. As mais freqüentes enfermidades parasitárias apontadas por esse 

estudo são as seguintes: 56,5% de ascaridíase, 51% de trichiuríase e 11% de 

ancilostomíase. Enfatizamos que inúmeros estudos clínicos correlacionam as 

enfermidades parasitárias a um drástico efeito deletério no desenvolvimento 

cognitivo e físico infantil. Contudo, observa-se uma anêmica força política em 

equacionar efetivamente esse dramático problema da saúde pública brasileira. 

Notavelmente, o conhecimento atual sobre as moléstias parasitárias intestinais 

revela que tais parasitos estão envolvidos em uma constelação de fenômenos 

fisiopatológicos, tais como os seguintes: encefalite, epilepsia, demência, mielopatia, 

doença da reconstituição imunológica, asma, insuficiência respiratória aguda, 
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vasculites, câncer no trato biliar, hematêmese, artrite, anemia ferropriva,eosinofilia, 

Síndrome de Reiter, melena, dermatite atópica, enteropatia perdedora de proteína, 

assim como meningite e sepse por gram-negativos. Igualmente alarmante é o fato 

desses agentes parasitários invadirem múltiplos compartimentos anatômicos de 

nosso organismo, incluindo sistema nervoso central (SNC),árvore respiratória e 

sistema cardiovascular. Desta forma, as parasitoses intestinais devem ser 

entendidas como uma doença pleomórfica. Abaixo apresento em formato de duas 

tabelas didáticas as características epidemiológicas e recursos diagnósticos das 

principais parasitoses intestinais de acometimento no homem.  
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Tabela 1: Principais características epidemiológicas dos protozoários e 
atuais ferramentas diagnósticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ferramentas Diagnósticas 

 
Enfermidade Distribuição 

Geográfica 
Vias de 

Transmissão 
Material 

Biológico 
ou Tecido 
Avaliado 

Testes 
Imunológicos 

e/ou 
Moleculares 

Exames 
Complementares 

 
Amebíase 

 
Mundial 

 
Fecal-Oral 

 
Fezes,  
Fígado 

(abscesso) 

 
Detecção de 

antígeno (Ag) pela 
técnica de ELISA; 

PCR 
 

 
Retosigmoidoscopia 
com biópsia; TC de 

abdome, se há suspeita  
de abscesso hepático 

 
Giardíase 

 
Mundial 

 
Fecal-Oral 

 
Fezes 

 
Pesquisa de Ag 
nas fezes pela 

técnica de ELISA 

 

 
Isosporíase 

 

 
Mundial 

 
Fecal-Oral 

 
Fezes 

- - 

 
Criptosporidíase 

 

 
Mundial 

 
Fecal-Oral 

 
Fezes 

 
Pesquisa de Ag 

(ELISA) 

 
Biópsia ou PCR 

 
Ciclosporíase 

 

 
Mundial 

 
Fecal-oral 

 
Fezes 

- - 
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Tabela 2: Principais características epidemiológicas dos helmintos e atuais ferramentas diagnósticas 
 

 
 

 
Ferramentas Diagnósticas 

 
Enfermidade Distribuição 

Geográfica 
Vias 
de 

Transmissão 

Material 
Biológico 
ou Tecido 

Testes 
Sorológicos 

Exames 
Complementares e 

observações 
 

Enterobíase 
(Oxuríase) 

 
Áreas Tropicais 
e Temperadas 

 
Fecal-Oral 

 
Teste da fita 
gomada na 

região 
perianal 

- - 

 
Trichuríase 

 
Áreas Tropicais 
e Temperadas 

 
Fecal-Oral 

 
Fezes 

- - 

 
Estrongiloidíase 

 
Áreas Tropicais 
e Subtropicais 

 
Solo→Pele, 

Auto-infecção 
interna e externa 

 
Fezes 

-  
Hiperinfestação em 
imunodeficientes e 

pacientes com HTLV-
1 

 
Ancilostomíase 

 
Europa, Asia, 

África, América 
Central e do 

Sul  

 
Solo→Pele, 
Fecal-Oral, 
Aleitamento 

materno 

 
Fezes 

-  
Anemia (“Amarelão 
ou opilação”); Sd 

Loeffler 

 
Ascaridíase 

 
Áreas Tropicais 
e Temperadas 

 
Fecal-Oral 

 
Fezes 

-  
Sd Loeffler; 

Obstrução intestinal 
(diagnóstico 

diferencial com 
apendicite) 

  
 

T. solium (suína) - 
Teníase  

 

 
Mundial 

 
Carne mal 

cozida 

 
Fezes 

 
Western Blot 

- 

 
T. saginata 

(bovina) - Teníase  
  

 
Mundial 

 
Carne mal 

cozida 

 
Fezes 

- - 

 
S. mansoni 

-Esquistossomose 

 
Américas do 
Sul e Central, 
África e Índia 

 
Água→Pele 
(caramujo) 

 
Fezes, 
parede 

intestinal 

 
Western Blot 

 
Biópsia retal; 

 Pode causar mielite 
transversa 
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Os organismos parasitários englobam 2 grupos fundamentais: os protozoários 

(seres unicelulares) e os helmintos (seres pluricelulares). Ressaltamos que 

Endolimax nana e Entamoeba coli são dois protozoários freqüentemente 

encontrados em fezes humanas, mas não são patogênicos para o ser humano, 

devendo não ser oferecido tratamento especifico.  

 
 

Amebíase 
 

Etiologia:  

A amebíase é uma moléstia ligada ao complexo Entamoeba histolytica/dispar. 

Atualmente, utilizando-se poderosas ferramentas de biologia molecular, tais como 

o PCR, é possível diferenciar essas duas espécies. Acredita-se que o protozoário 

E. histolytica tenha natureza patogênica, enquanto que a E. dispar seja 

habitualmente um agente comensal, habitando o ser humano sem causar doença. 

Por exemplo, um caso intrigante de encefalite causada por E. histolytica foi 

recentemente elucidado através do emprego da tecnologia molecular do PCR.  

Epidemiologia:  

As taxas de prevalência das afecções amebianas flutuam entre 5 e 80% em 

função da área geográfica pesquisada, apresentando maior freqüência nos 

trópicos. Globalmente, existem 50 milhões de pacientes com esta enfermidade, 

suscitando uma mortalidade anual entre 40.000 e 100.000 casos. De fato, a 

amebíase é a segunda moléstia mais letal no mundo causada por protozoários. 

Universalmente, a ingestão de alimentos ou produtos hídricos poluídos com os 

cistos de E. histolytica, assim como a via fecal-oral direta por intercurso sexual são 



 7

as cruciais rotas de aquisição desta moléstia. A enfermidade incide tanto nos 

adultos quanto nas crianças, porém há preponderância na faixa etária entre 1 e 5 

anos. No Brasil, há maiores taxas de ocorrência na zona norte do Pará, onde as 

condições de saneamento básico são precárias. Enquanto que nos países 

industrializados, os potenciais grupos de risco são imunocomprometidos, 

institucionalizados, homens que fazem sexo com homens, emigrantes e 

seguimentos carentes da população.  

Fisiopatologia: 

Após a ingestão dos cistos por via oral, há eclosão dos mesmos e liberação 

dos trofozoítas de E. histolytica dentro do trato digestivo. Os trofozoítas então se 

conectam as células do epitélio intestinal, colonizando-as. Em condições 

favoráveis, os trofozoítas penetram na mucosa intestinal, deflagrando um severo 

processo de destruição tecidual. Desta forma, desenvolvem-se as típicas lesões 

ulceradas. Esse evento é caracterizado por uma tênue resposta inflamatória do 

hospedeiro, pois a ação patogênica da E. histolytica tem natureza citolítica. Os 

peculiares achados histopatológicos de colite amebiana são os seguintes: mucosa 

intestinal inflamada com sítios necróticos, acompanhada por zonas ulceradas, as 

quais têm o potencial de evoluir para perfuração intestinal. As ulcerações 

localizam-se normalmente no cólon transverso, sigmóide e reto. Posteriormente, 

após invadirem a mucosa intestinal, esses trofozoítas podem alcançar os vasos 

sanguíneos e migrar para múltiplos compartimentos anatômicos, incluindo SNC. 

Quando esses patógenos migram pela circulação porta através da veia 

mesentérica, eles podem gerar abscessos hepáticos.  

 



 8

Quadro clínico: 
 
 Comumente, a maioria dos hospedeiros de E. histolytica não apresenta 

quadro clínico expressivo, embora sejam observados cistos nas amostras de fezes. 

Nos indivíduos sintomáticos, há dor abdominal (cólica) e aumento do número de 

evacuações. Pode haver disenteria nos casos mais severos, a qual é 

caracterizada por tenesmo e pela presença de leucócitos, hemáceas e muco nas 

fezes. As capitais complicações são as que se seguem: ameboma (diagnóstico 

diferencial com carcinoma de cólon), abscesso hepático, megacólon tóxico, 

perfuração intestinal e peritonite. Habitualmente, doentes com abscesso hepático 

apresentam queda do estado geral, toxemia, febre exacerbada, ausência de 

icterícia, dor à palpação de hipocôndrio direito e hepatomegalia. O RX de tórax 

pode revelar elevação da cúpula diafragmática à direita.  

Diagnóstico: 
 
Primeiramente, é imprescindível explorar os potenciais elos epidemiológicos do 

paciente, tais como os seguintes: atividades recreacionais, práticas sexuais, 

ocupação do indivíduo, contato com enchentes, presença de animais domésticos 

no domicílio, condições de moradia e saneamento básico, emprego ou não de 

calçados, assim como as viagens atuais. Laboratorialmente, o diagnóstico é 

realizado pela pesquisa de cistos ou trofozoítas de E. histolytica nas fezes do 

doente (exame protoparasitológico de fezes - PPF). Em dias alternados, deve-se 

colher 3 amostras de fezes.  

Estratégias terapêuticas: 

As cruciais estratégias terapêuticas para os quadros intestinais são compostas 

por nitaxozanida e nitroimidazólicos, conforme podemos observar na tabela 5 .  
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Em pacientes com abscesso hepático, optar pelo seguinte esquema: 

Metronidazol 750 mg IV/VO de 8/8h x 10d; Crianças: 30mg/kg/d divididos em 3 

doses x 10d. Outra possibilidade que ainda necessita de estudos adicionais é a 

nitazoxanida (500 mg VO de 12/12 horas por 3 dias).  

 

Giardíase 

Etiologia: Giardia lamblia ou Giardia intestinalis 

Epidemiologia: 

Esse protozoário ostenta ampla distribuição mundial. Embora parasite adultos e 

crianças, observa-se predomínio em crianças menores de 10 anos. Classicamente, 

a Giardia lamblia é um dos primeiros patógenos entéricos a contagiar lactentes. 

Além disso, a giardíase é uma causa frequente de diarréia crônica em crianças 

com alterações imunológicas. As taxas mundiais de prevalência revelam 

profundas variações, as quais oscilam entre 0,5 e 50%. Um estudo clínico 

realizado pelo pesquisador Cimerman envolvendo 200 pacientes com aids 

apontou uma taxa de prevalência igual a 16% de giardíase. 

A giardíase é uma enfermidade que está ligada ao universo das zoonoses. 

Este protozoário apresenta o potencial de parasitar castores, gatos e cães, os 

quais, por sua vez, excretam cistos através de suas fezes que poluem reservas 

hídricas e alimentos utilizados pelo homem. Universalmente, a Giardia lamblia é 

um protozoário causador de surtos diarréicos que estão ligados a contaminação 

da água. A capital via de transmissão é a água ou alimentos poluidos com cistos. 

Há também relatos de transmissão por via fecal-oral direta, tanto por auto-infecção 

quanto por determinadas práticas sexuais.   
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Quadro clínico: 

O protozoário G. lamblia produz um amplo espectro de manifestações clínicas, 

variando de quadros assintomáticos até diarréia crônica acompanhada de 

síndrome de má absorção. Peculiarmente, o período de incubação oscila entre 7 e 

14 dias. Classicamente, os doentes sintomáticos apresentam diarréia, dor 

abdominal em cólica e perda ponderal. Ocasionalmente, há fenômenos de 

esteatorréia, assim como manifestações sistêmicas tais como as seguintes: 

hipertermia, eosinofilia, artrite, exantema ou urticária. Há relatos de artralgia 

correlacionados a giardíase, os quais foram subseqüentemente resolvidos após o 

tratamento do patógeno. Na infância, a giardíase crônica pode debilitar tanto o 

desenvolvimento físico quanto cognitivo.  Assim, um diagnóstico precoce é 

imprescindível. 

Diagnóstico: 

Estudo laboratorial de trofozoítas ou cistos de G. lamblia no material fecal. 

Coleta-se 3 amostras de fezes em dias alternados. Ultimamente, dispõe-se de 

ferramentas diagnósticas que permitem a detecção de antígenos nas fezes, 

apresentando considerável sensibilidade e especificidade. 

Terapêutica: 

Não há consenso sobre a terapêutica dos indivíduos assintomáticos. 

Entretanto, os indivíduos assintomáticos são potenciais fontes dispersoras dos 

cistos para o meio-ambiente, podendo contaminar fontes hídricas e alimentos. 

Assim, em função do entendimento ecológico da doença, há uma tendência de se 

tratar tanto a forma sintomática quanto assintomática. Nós encorajamos tal 

conduta. Atualmente, embora haja numerosos fármacos disponíveis, devemos 
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optar pelos quais evidenciam melhores resultados clínicos e parasitológicos, assim 

como menor número de efeitos adversos (Tabela 5 ).  

 

BLASTOCISTOSE 

 

Blastocystis hominis é um parasito descrito no início do século XX, por Alexeieff 

e, posteriormente, por Brumpt. Tomou posição de destaque apenas nas décadas 

de 1970 e 1980, merecendo atenção de biólogos e clínicos graças aos estudos 

numerosos de Charles Zierdt. O B. hominis apresenta três formas distintas, a 

saber: vacuolar, granula e amebóide. Sua patogenicidade ainda permanece 

bastante controversa, levando deste modo a diversas interpretações clínicas de se 

proceder ou não o tratamento desta protozoose intestinal.  

 

CLÍNICA 

Os sintomas comumente atribuídos a esta infecção incluem a diarréia líquida e 

profusa e outros sintomas como: dor abdominal, cólicas, desconforto abdominal e 

náuseas. Diversos outros comemorativos clínicos como fadiga, anorexia, 

flatulência e febre podem ser verificados nos pacientes. Lembra-se ainda a 

possibilidade de eosinofilia periférica, hepatoesplenomegalia e rash cutâneo. A 

literatura revela ainda uma associação da patologia com leucemias e diabetes. 

Sabe-se atualmente que em pacientes imunossuprimidos, especialmente os com 

AIDS, existe a possibilidade de carrear mais B. hominis do que naqueles 

indivíduos com infecções iniciais do HIV.  

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Usualmente é identificado microscopicamente pela presença da forma vacuolar. 

Existem casos em que a forma cística pode ser predominante, devendo existir 

pessoal técnico treinado para o encontro desta parasitose. Tricrômio é a técnica 

de rotina para evidenciar o B. hominis nos espécimes fecais. Existem ainda outras 

possibilidades como: hematoxilina férrica, Giemsa, Gram e Wright.  
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Métodos de concentração e culturas têm sido mostrados para aumentar a 

sensibilidade da detecção da blastocistose. Não temos ainda anticorpos 

específicos para aumentar a possibilidade de diagnóstico. Às vezes consegue-se 

evidenciar o parasito em técnicas invasivas, como a endoscopia e sigmoidoscopia. 

 

TRATAMENTO 

A terapia ainda permanece controversa na literatura médica. Em nossa 

experiência pessoal, optamos sempre por tratar os pacientes, principalmente 

aqueles com infecção pelo HIV, independentemente de manifestação diarréica.  

Dentre as drogas antiparasitárias, a preferência da literatura recai sobre a 

administração do metronidazol por dez dias ou iodoquinol, este último sem 

experiência pessoal.  

Em nossa experiência pessoal temos preconizado a nitazoxanida na dose 

clássica por 3 dias de terapia com resultados bastante expressivos, incluso em 

pacientes refratários a outros fármacos.  

Outras drogas com sucesso terapêutico incluem a sulfametoxazol-trimetoprim 

com sete dias de tratamento. Furazolidona, quinacrina, ornidazol e cetoconazol 

foram usadas tanto com sucesso como ineficazes no desaparecimento da 

blastocistose.  

 

BALANTIDÍASE 

 

Esta doença apresenta como reservatório principal o porco, tendo como 

causador o Balantidium coli. É uma infecção cosmopolita cuja transmissão inter-

humana ainda é questionável. O seu quadro clínico geralmente é pouco 

significativo, podendo em poucas situações levar a quadros de enterorragia e 

prolapso do reto. Normalmente cursa com diarréia diária acompanhada de dores 

abdominais, astenia, tenesmo, meteorismo e cefaléia. 
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Confunde-se com a maioria das parasitoses intestinais e quadros entéricos 

bacterianos, sendo necessário demonstrar o parasito nas fezes. Além desta 

metodologia existe a possibilidade de cultura em meios apropriados. 

O tratamento pode ser verificado na Tabela 3. 

 
 

 
 

Tabela 3 
Drogas Comumente Usadas em Balantidíase 

 

    Droga                                Posologia 

 

Tetraciclina                  500 mg, 6/6 hs, ou 40 mg/kg/d, por dez dias 

 

Metronidazol                  750 mg, 8/8 hs, por dez dias 

 

Paramomicina                      50 a 100 mg/dia, por dez dias 

 

 

PARASITOSES INTESTINAIS OPORTUNÍSTICAS 

 

O trato gastrintestinal, portanto, desempenha um papel crítico na patogenia da 

AIDS, e as enfermidades diarréicas assumem lugar de destaque, chegando a 50% 

dos casos nos países desenvolvidos, enquanto nos em desenvolvimento ocorrem 

relatos de incidência até de 95% como no Haiti e no continente africano. Nas fases 

tardias, os distúrbios nas defesas inespecíficas na produção de IgA e a diminuição 

das respostas celulares imunes locais também progridem, aumentando assim a 

susceptibilidade a vários patógenos oportunistas intestinais, dentre os quais se 

destacam: Cryptosporidium parvum, Isospora belli e os microsporídeos. 

Com o aparecimento da AIDS, estes parasitas até então conhecidos apenas em 

medicina veterinária deixaram de ser comensais a fim de se tornarem patogênicos 

e comuns a estes pacientes, constituindo-se importante agravo secundário; muitas 

vezes responsáveis pela piora do estado geral, em decorrência de quadros 

diarréicos de difícil controle, levando alguns indivíduos ao óbito. 
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CRIPTOSPORIDIOSE 

O acomentimento da criptosporidiose foi verificada em humanos apenas em 

1976. Em 1907, Tyzzer isolou em glândulas gástricas de ratos o parasito 

Cryptospodium sp. É um parasito intracelular pertencente ao filo Apicom-plexa, 

com nove espécies aceitas até o presente momento. O mais comum em seres 

humanos é o C. parvum, podendo ser isolados outros como: C. felis, C. muris, C. 

meleagridis, C. hominis e C. canis. Adota-se para fins acadêmicos a designação 

de Cryptosporidium spp. porque para termos a espécie envolvida temos de ter a 

realização de exames de biologia molecular.  

É uma infecção que ocorre com mais freqüência em indivíduos 

imunocomprometidos, em especial pacientes com AIDS. Apresenta uma maior 

prevalência em países em desenvolvimento do que desenvolvidos. Em nosso país, 

antes da era da terapia anti-retroviral altamente efetiva e potente (HAART), 

Cimerman et al. verificaram que casos com diarréia apresentavam uma taxa de 

acometimento de 24,44%. Avaliando após a introdução dos inibidores da protease 

e não-análogos nucleosídeos da transcriptase reversa, essa cifra caiu 

sensivelmente para 6,8%, evidenciando que a melhoria da imunidade nos 

pacientes com AIDS faz diminuir as infecções oportunistas. 

A transmissão tem sido veiculada pelo contato com todos os tipos de água, ou 

seja, de piscinas, filtrada, não-potável, e até mesmo em águas engarrafadas 

(minerais). O maior surto da doença ocorreu na cidade de Milwaukee, com 

estimativa de 403 mil pessoas, no ano de 1993. Outros modos de transmissão são 

a prática sexual homossexual; através de fômites e escarro; além de ser 

considerada uma zoonose cujos reservatórios são gado e ovelhas.  

 

Clínica 

O Cryptosporidium pode causar de infecções assintomáticas (raras) a quadros 

leves de diarréias, ou até mesmo enterites severas de difícil controle. Após um 

período de incubação de sete a dez dias, mais de 90% dos pacientes apresentam 
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diarréia liquída podendo chegar a 20 episódios ao longo do dia. Acompanhando o 

quadro, outros sintomas podem ser visualizados como: cólica abdominal, febre, 

vômitos, perda de peso, caquexia. Freqüentemente, os pacientes 

imunodeprimidos apresentam uma deterioração imunológica inferior a 100 

células/mm3. Manifestações extra-intestinais ocorrem com menor incidência, 

podendo ter envolvimento do trato respiratório, pancreatites, hepatites, colangites, 

colecistites, ouvido médio. Estes sítios representam a extensão da infecção 

intestinal primária. A criptosporidiose biliar apresenta uma manifestação extra-

intestinal mais comum, afetando de 10 a 30% dos pacientes com um quadro 

clínico bastante característico: dor no quadrante superior direito, náuseas, vômitos, 

febre, acompanhado de elevação de fosfatase alcalina sérica. Os quadros biliares 

aumentam a morbidade nos pacientes com AIDS, porém não afetam a 

sobrevivência. 

Em indivíduos imunocompetentes, o quadro diarréico é autolimitado podendo 

manter-se por várias semanas, com uma média de dez a 14 dias. 

 

Diagnóstico Laboratorial 

Os métodos parasitológicos convencionais aliados a técnicas de coloração 

fazem com que aumentem e melhorem a visualização dos oocistos de C. parvum. 

O Kynioun modificado ou Ziehl Neelsen é a técnica mais utilizada nos vários 

centros de pesquisa inclusive em nossa Instituição. Vale lembrar que outras 

colorações têm apresentado uso corrente como a safranina, auramina-rodamina e 

fucsina carbólica para o encontro desta coccidiose. 

Com a finalidade de aumentar a sensibilidade e especificidade do encontro do 

C.parvum, existem disponíveis antígenos de captura por ELISA e pesquisa de 

anticorpos monoclonais. Estes testes imunológicos têm vantagens também de uso 

fácil e não são afetados por substâncias conservantes, porém apresentam uma 

desvantagem de suma importância que é o custo, principalmente quando falamos 

em países em desenvolvimento.  
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Detecção sorológica utilizando imunofluorescência ou ELISA tem valor apenas 

epidemiológico devido ao anticorpo permanecer persistente mesmo em pessoas 

saudáveis.  

A reação em cadeia polimerase (PCR) tem sua aplicabilidade apenas em 

estudos de pesquisa, devendo sofrer um aprimoramento nos primers do DNA. 

Sabe-se que esta metodologia é importante em investigações epidemiológicas e, 

em adição, provê informação valiosa acerca do genótipo do Cryptosporidium. Com 

a casuísta de aumento de casos ligados a água, estão fazendo com que indústrias 

ligadas a esta atividade desenvolvam técnicas de quantificação da contaminação 

de oocistos que são patogênicos ao homem.  

 

Tratamento 

 

Uma infinidade de drogas anti-criptosporídeas já foram testadas sem eficácia na 

erradicação do organismo. Atualmente sabe-se que a terapia HAART, usada para 

os pacientes com AIDS, promove uma reconstituição imune, melhorando 

sobremaneira os quadros diarréicos. Advoga-se a idéia de associar ao esquema 

HAART antimicrobianos específicos além de um suporte de agentes antidiarréicos, 

cuja opinião é corroborada por nós.  

Atualmente temos usado com freqüência a nitazoxanida com sucesso clínico e 

parasitológico aos níveis descritos por autores internacionais baseado no tempo 

de tratamento a contagem de células linfociticas CD4. Nossa experiência aponta 

que em pacientes com CD4 superior a 50 células/mm3 a dose  pode variar de 500 

mg a 1g por via oral de 12 em 12 horas por 14 dias. Em contrapartida quando o 

paciente apresenta um nível de imunodeficiência avançado inferior a 50 

células/mm3 a dose é aumentada de 1g a 1,5 g de 12 em 12 horas, estendendo a 

terapia por 8 semanas. Outra possibilidade de fármaco poderia recair para a 

azitromicina com resultados expressivos do ponto de vista de melhoria clínica e 

não tanto do ponto de vista parasitológico. 
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Outras drogas antiparasitárias utilizadas e com menor sucesso de eficácia 

foram: metronidazol, letrazuril e diclazuril (drogas em medicina veterinária), 

espiramicina, colostro hiper-imune bovino, atovaquone e até o octreotídeo. 

Uma questão ainda bastante controversa é nos pacientes imunocompetentes a 

indicação de tratamento pela auto-limitação. Particularmente opto pelo tratamento 

clássico por 3 dias apenas com nitazoxanida. 

 

ISOSPORÍASE 

 

O Isospora belli é um coccídeo descrito pela primeira vez em 1915 por 

Woodcock e, posteriormente, por Wenyon em 1923. Atinge áreas tropicais e 

subtropicais sendo endêmico na América do Sul, África e Sudoeste Asiático, 

apresentando ocorrência de 15% no Haiti, 0,2% nos EUA e 6,67% no Brasil.  

A baixa prevalência de isosporíase em nosso meio pode ser justificada em 

razão da profilaxia secundária com sulfametoxazol-trimetoprim para a 

pneumocistose apresentada nos pacientes com AIDS durante o curso da doença, 

visto ser o Isospora belli sensível a sulfametoxazol-trimetoprim.  

O Isospora belli difere morfologicamente do Cryptosporidium sp. não só pela 

morfologia (oocisto elíptico de 22 x 15cm de diâmetro, contendo em seu interior 

dois esporocistos com quatro esporozoitos), mas também pela localização 

intracelular absortiva, enquanto o Cryptosporidium é restrito às bordas, em escova 

imediatamente abaixo da membrana apical das células absortivas. 

 

CLÍNICA 

O período de incubação varia de três a 14 dias, com manifestações 

principalmente em indivíduos imunossuprimidos. 

O quadro diarréico é profuso, líquido, não-sanguinolento e pode, às vezes, 

conter muco acompanhado de febre, cólicas intestinais, anorexia, dores 

abdominais, emagrecimento, mal-estar geral, cefaléia, vômitos, desidratação e 

eosinofilia periférica.  
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A isosporíase pode apresentar quadros de disseminação extra-intestinal, 

acometendo linfonodos mesentéricos, periaórticos, mediastinais e 

traqueobrônquico. Também estar relacionada à doença biliar, originando quadros 

de colecistite acalculosa. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O encontro dos oocistos de I.belli se faz nos mesmos moldes do C. parvum 

através das técnicas de coloração específicas. Vale como comentário adicional 

que até o momento não existem evidências de testes imunológicos para 

diagnosticar este coccídeo.  

 

TRATAMENTO 

A recomendação terapêutica é o emprego do sulfametoxazol-trimetoprim por 

um período de dez dias, seguido de esquema profilático por mais de três semanas, 

levando à diminuição no número de evacuações e recuperação do peso corporal. 

Nos quadros recidivantes, ou em pacientes que não respondem ao tratamento, 

faz-se necessária a instituição de outras drogas como a pirimetamina isolada ou 

associada à sulfadiazina, roxitromicina e metronidazol como outras opções. Em 

nossa opinião a ciprofloxacina seria a melhor droga como segunda opção segundo 

estudos científicos. Drogas como a tetraciclina, ampicilina, nitrofurantoína, 

quinacrina e furazolidona já foram utilizadas, porém sem sucesso terapêutico. 

Recentemente se averiguou a nitazoxanida como um recurso a mais no 

tratamento em estudos com pouca casuisitica. Em uso em nossa enfermaria não 

visualizamos melhoria do quadro clínico e parasitológico dos pacientes mesmo 

quando utilizada por períodos maiores. Acreditamos a necessidade de estudos 

adicionais para poder incluir este fármaco no rol de opções terapêuticas. (Tabela 4) 
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Tabela 4 
Fármacos Utilizados em Casos de Isosporíase Humana 

 

Droga Posologia 

 

SMX-TMP 160 mg TMP + 800 mg SMX, 6/6 h, por dez dias e 12/12 h por três semanas 
 

Pirimetamina 50 a 75 mg/dia, por dez dias, seguido de 25 mg como manutenção 

 

Ciprofloxacina 500 mg, 12/12 h, de sete a dez dias 

 

   

 

 

CICLOSPORÍASE 

 

Os primeiros relatos de ciclosporíase ocorreram em Papua, Nova Guiné, por 

Ashford, seguindo diversos achados ao longo de países em desenvolvimento em 

áreas tropicais. A partir de 1983, no Haiti, o organismo foi encontrado nas fezes de 

pacientes com Aids e diarréia crônica. Foi classificado em 1993 pelos estudos da 

Dra. Inês Ortega, baseados na microscopia eletrônica, na esporulação in vitro e no 

estudo da excistação do Cyclospora cayetanensis. Assim como o C.parvum e I. 

belli, é um coccídeo que vem merecendo destaque na literatura. 

Na literatura encontramos diversos surtos veiculados em sua grande maioria 

por alimentos contaminados. O de maior destaque incluso na mídia leiga foi 

correlacionado às framboesas importadas provenientes da Guatemala, nos 

Estados Unidos. Outros foram reportados como infecção dos oocistos em basílico, 

salada de verdes, cenouras dentre outros legumes. 

Apresenta uma baixa prevalência pelo fato de os pacientes com AIDS fazerem 

uso rotineiro de sulfametoxazol-trimetoprim como profilaxia em casos de 

pneumocistose. 

 

CLÍNICA 

Adquiri-se a doença pela ingestão de oocistos de C. cayetanensis com um 

período de incubação médio de sete dias. 
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Em indivíduos imunocompetentes a diarréia é autolimitada, podendo se 

prolongar até por 42 dias. 

Nos pacientes com infecção pelo HIV/AIDS a sintomatologia é expressiva com 

diarréia líquida, dor abdominal, fadiga generalizada, além de febre, vômitos, 

desidratação e perda de peso. 

Quadros extra-intestinais também ocorrem com menor intensidade, como por 

exemplo o acometimento em árvore biliar, mimetizando clínica de colangites 

acalculosas e colecistites. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Procede-se o achado dos oocistos do Cyclopora nos espécimes fecais pelas 

mesmas técnicas especiais de coloração que a criptosporidiose e isosporíase. 

Deve-se atentar que a similaridade com o C. parvum dificulta em muito seu 

encontro e visualização. Diferencia-se pelo tamanho dos oocistos (8 a 10 µ) em 

comparação ao C. parvum (4 a 6 µ), graças ao uso de uma ocular micrométrica. 

Aqui vale nova ressalva que poucos centros dispõem de tal recurso, fazendo com 

que exista uma subnotificação dos casos da doença. Outros recursos que podem 

auxiliar na evidenciação do parasito são a técnica de esporulação pelo bicromato 

de potássio e as biópsias jejunais diagnosticadas por microscopia eletrônica, como 

ocorre em procedimentos mais invasivos. Até o presente momento não existem 

testes sorológicos comerciais.  

 

TRATAMENTO 

Todos os pacientes devem receber terapia de reidratação oral quando se fizer 

necessário. O tratamento farmacológico de eleição é o sulfametoxazol-trimetoprim 

(SMX-TMP), seguido de segunda escolha pelo grupo das quinolonas, com a 

ciprofloxacina. As doses e tempo de terapia são idênticos ao esquema de 

pacientes com isosporíase. 
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MICROSPORIDIOSE 

Os microsporídeos apresentam mais de 140 gêneros e 1.200 espécies que 

parasitam todos os grupos animais. Em relação às infecções em humanos tem-se 

apenas sete gêneros, com a presença do Enterocytozoon bieneusi e 

Encephalitazoon intestinalis. São parasitos intracelulares obrigatórios com uma 

prevalência mundial que varia de 7 a 50 % dos casos. A transmissão é ainda 

desconhecida, porém existem relatos de transmissão congênita e inalação de 

esporos no ar. 

A primeira descrição de microsporidiose intestinal em paciente HIV positivo 

ocorreu na França. Sua descrição no Brasil data de 1993, com casos provenientes 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.  

Devemos verificar que esse encontro de esporos de microsporídeos é uma 

realidade difícil em nossos laboratórios, melhorando apenas quando do uso de 

técnicas de microscopia óptica. No Brasil, dispomos de poucos centros que 

conseguem realizar o diagnóstico com segurança, levando a pensar que muitos 

casos passam por diarréias crônicas inespecíficas nos pacientes com AIDS. 

 

CLÍNICA 

As manifestações clínicas variam desde o acometimento intestinal, mais 

prevalente, até quadros oculares (ceratoconjuntivites), hepatites, peritonites, 

manifestações hepatobiliares, vias aéreas superiores (rinossinusite e polipose 

nasal) e inferiores (pneumonites e bronquiolite), urinário (nefrite, cistite e uretrite). 

Dentre os sintomas gastrintestinais, a diarréia é progressiva, não-sanguinolenta 

e intermitente, com uma freqüência de até quatro episódios ao dia. Acompanham 

o quadro ainda náuseas, vômitos, dor abdominal e perda de peso, e a febre é rara 

nos pacientes. A maioria dos pacientes apresenta evidências de má absorção de 

carboidratos e gorduras. Apresenta-se ainda uma anormalidade eletrolítica 

particularmente com hipocalemia e hipomagnesemia além de uma deterioração da 

contagem de células CD4 inferior a 100/mm3. 
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Em relação às manifestações hepatobiliares, vale destacar a presença de dor 

em quadrante superior direito ou dor epigástrica em aproximadamente 90% dos 

doentes, além de náuseas, vômitos e febre. Casos de prurido são raros e icterícia 

em apenas 10% dos pacientes. Anormalidades laboratoriais de elevação de 

fosfatase alcalina e alteração ao nível de transaminases não ultrapassam duas 

vezes o patamar da normalidade com bilirrubina sérica, não chegando a valores acima 

de 2 mg/dL. A ultra-sonografia auxilia em muito revelando sinais de colangiopatia 

em até 75% dos casos. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Com o avanço das técnicas diagnósticas, principalmente com a melhoria na 

microscopia óptica, o achado dos esporos de microsporídeos tem se tornado mais 

viável. Claro que com a terapia HAART praticamente não se observam casos de 

microsporidiose, sendo portanto uma raridade em nosso meio atualmente. Esta 

afirmação fica bem evidente quando se analisaram amostras de fezes de 200 

pacientes com AIDS em uso de terapia anti-retroviral, com relato de apenas um 

caso de positividade na amostra estudada com o uso da técnica baseada em 

microscopia óptica, desenvolvida por Weber, que é a do Chromotrope.  

 

TRATAMENTO 

As opções terapêuticas são limitadas. Como eleição temos preconizado a 

terapia HAART, que irá promover uma reconstituição imunológica, seguida de 

terapia especifica com albendazol. O albendazol é administrado de 400 mg, duas 

vezes ao dia, por um período de três a quatro semanas. Outros fármacos podem 

compor o arsenal de tratamento da microsporidiose como talidomida, nitazoxanida, 

atovaquone, azitromicina, doxiclina, octreotídeo, itraconazol, metronidazol, 

furazolidona, paramomicina. Estas drogas necessitam de estudos adicionais para 

uma consistência maior de que podem erradicar a infecção. 

Nas manifestações oculares tem se mostrado com sucesso o fumagilin tópico 

associado ao albendazol sistêmico. Alguns evoluem para a necessidade de 
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procedimento cirúrgico que incluem o desbridamento epitelial da córnea e 

ceratoplastia nos casos de acometimento no estroma corneal.  

 

 

Ancilostomíase 

 
No início da década de 80, estudos arqueológicos foram desenvolvidos no 

Brasil, na região de Unaí, situada no nordeste do estado de Minas Gerais. 

Surpreendentemente, no interior de uma caverna, encontrou-se uma múmia com 

idade estimada de 3500 anos. A partir das pesquisas desenvolvidas nessa múmia, 

tais como o estudo de seus coprólitos, foi possível identificar a existência de ovos 

de  ancilostomídeos e Trichuris trichiura. Historicamente, esta extraodinária 

descoberta permitiu concluir que a presença desses vermes no Brasil é anterior ao 

período colonial. 

Etiologia: Ancylostoma duodenale e Necator americanus 

Epidemiologia: 

Atualmente, há bilhões de seres humanos parasitados por esses vermes em 

todo mundo, particularmente nas áreas tropicais e subtropicais. No Brasil, o 

escritor Monteiro Lobato ilustrou a ancilostomíase através de seu curioso 

personagem “Jeca-Tatu”, tornando a enfermidade popularmente conhecida como 

“amarelão”.  

Universalmente, a central rota de aquisição desse parasito é via cutânea. Por 

exemplo, quando andamos descalços em terrenos habitados pelas larvas desses 

vermes, as mesmas penetram através de nossa pele e alcançam a circulação 

sistêmica. Nos pulmões, as larvas amadurecem e, subsequentemente, ascendem 
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pela árvore respiratória para serem deglutidas e alcançarem a luz do sistema 

digestivo, onde se estabelecem no intestino delgado. 

Fisiopatologia: 

O processo fisiopatogênico da ancilostomíase fundamenta-se na espoliação de 

sangue da mucosa intestinal, onde tais vermes inserem seus aparelhos bucais e 

absorvem sangue do hospedeiro humano, além de criarem orifícios hemorrágicos 

na parede entérica ao deslocarem-se para novos pontos de fixação. 

Quadro clínico:  

Tipicamente, os hospedeiros humanos são assintomáticos. O principal achado 

é a anemia ferropriva (hipocrômica e microcítica), a qual é clinicamente 

caracterizada por palidez, astenia, sonolência e, nas formas severas, há 

taquicardia. A magnitude da anemia está diretamente correlacionada ao número 

de vermes. Outros fenômenos clínicos vinculam-se ao ciclo biológico do parasito, 

isto é, urticária localizada no sítio de penetração cutâneo ou quadro pulmonar 

durante sua migração pela árvore respiratória (Síndrome de Loeffler). 

Diagnóstico: 

Pesquisa de ovos nas fezes pela técnica de Kato-Katz. O hemograma pode ser 

uma ferramenta auxiliar, podendo revelar eosinofilia e/ou anemia. 

Terapêutica: 

Albendazol 400 mg/dia ou mebendazol 100 mg 12/12 h durante 3 dias (Tabela 

6).  

As outras verminoses optamos por apenas inserir os esquemas posológicos 

recomendados em tabela ao final do texto em resumo didático.  

 



 25

Estrongiloidíase 

 
Etiologia: Strongyloides stercoralis (nematóide) 

Uma vez hospedeiro do Strongyloides stercoralis, o ser humano pode ser 

continuamente parasitado via autoinfestação, isto é, tanto por penetração das 

larvas através da mucosa intestinal (auto-infestação interna) quanto pela região 

perianal (auto-infestação externa). Notavelmente, há indivíduos que desenvolvem 

quadros de hiperinfestação, 50 anos após emigrarem da zona endêmica.18 Esse 

nematóide pode invadir múltiplos compartimentos anatômicos dentro do ser 

humano, exemplificados a seguir: sistema nervoso central (neuroestrongiloidíase), 

pulmões, ovários, olhos, pele, coração, músculos, rins e pâncreas. 

Há 2 conceitos fisiopatológicos sobre a doença que merecem apropriada 

definição: quadro clínico de hiperinfestação e forma disseminada. A 

hiperinfestação caracteriza-se pela presença de um elevado número de vermes 

dentro do hospedeiro humano. Nesta situação, os vermes localizam-se em 

compartimentos anatômicos que habitualmente estão envolvidos no ciclo biológico 

do parasito, tais como o trato intestinal, peritônio e árvore pulmonar. Contrastando 

com o quadro clínico de hiperinfestação, existe a forma disseminada, a qual 

caracteriza-se pela migração da larva para sítios anatômicos que não são rotas 

típicas do ciclo biológico do verme, tais como sistema nervoso central, parênquima 

hepático ou renal. 

Epidemiologia: 

Esse nematóide apresenta-se de forma endêmica na América Latina, Ásia e 

África. Mundialmente, acredita-se que esse verme parasite mais de 300 milhões 
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de seres humanos. A profunda endemicidade desse nematóide em tais 

continentes deriva de elementos climáticos, natureza do solo, juntamente com 

uma anêmica vontade política para otimizar as condições de saneamento básico 

da população. Usualmente, o doente é parasitado ao caminhar descalço, pois 

permite que a forma larvária (filarióide) penetre pelo tecido cutâneo. 

Potencialmente, também há infestação através do consumo de água poluída com 

larvas filarióides. Vários estudos epidemiológicos indicam uma conecção 

significativa entre estrongiloidíase e indivíduos infectados pelo vírus linfotrópico de 

células T (HTLV - I). Tipicamente, as formas disseminadas ou quadros de 

hiperinfestação ocorrem em indivíduos imunodeprimidos ou imunossuprimidos por 

corticóides ou drogas imunomoduladoras. Além disso, as formas disseminadas da 

doença são frequentemente acompanhadas por quadros de sepse bacteriana ou 

fúngica, pois a larva ao atravessar a mucosa intestinal chega ao interior dos vasos 

sanguíneos e pode transportar bactérias e/ou fungos que habitam o intestino 

humano. Desta forma, existe um processo similar a translocação bacteriana.  

Quadro clínico e Fisiopatologia:  

Frequentemente, os indivíduos parasitados por tal nematóide conservam-se 

assintomáticos. Nos pacientes hígidos, os sintomas habituais são de amplo 

espectro, tais como os seguintes: artrite, tosse seca, exacerbação de quadros 

asmáticos, astenia, epigastralgia, náuseas, vômitos, flatulência e diarréia. Há 

também manifestações dermatológicas, tais como exantema, urticária e a clássica 

“larva currens”. Surpreendentemente, há descrição de casos com fenômenos 

púrpuricos.48,49,50,55 Hemorragia digestiva pode emergir numa percentagem dos 

doentes, assim como síndrome nefrótica e de má absorção. Enquanto que nos 
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pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, observamos a síndrome de 

hiperinfestação, caracterizada pelo elevado número de vermes no compartimento 

da árvore respiratória e trato digestivo, induzindo dispnéia, tosse produtiva, 

hemoptíse e até mesmo síndrome da angústia respiratória aguda (SARA). 

Destacamos que essa enfermidade tem o potencial de mimetizar quadros 

asmáticos ou de embolia pulmonar. A forma disseminada caracteriza-se pela 

migração do verme para sítios que não fazem parte de seu ciclo biológoco, tais 

como o cérebro, fígado ou rins. Em geral, os quadros de hiperinfestação ou 

disseminação ocorrem nas seguintes situações: infecção concomitante pelo vírus 

HTLV-I, enfermos reumatológicos pulsados com corticoterapia, pacientes com 

neoplasias em uso de quimioterápicos e doentes transplantados utilizando terapia 

imunossupressora. Enfatizamos que é importante investigar esse agente 

parasitário em quadros de sepse fúngica ou sepse por anaeróbios, assim como 

meningite fúngica ou por anaeróbios, quando não existe uma causa aparente, isto 

é, uso prévio de dispositivos invasivos como cateter/intubação/sondas ou 

procedimentos cirúrgicos, especialmente em indivíduos oriundos de áreas 

endêmicas . Além disso, a presença de uma hemocultura isolando um agente 

bacteriano ou fúngico durante um episódio de sepse não exclui a possibilidade de 

estrongiloidíase, pois como mencionado previamente, esse parasito tem o 

potencial de translocar bactérias e/ou fungos do compartimento intestinal para 

dentro do compartimento vascular, durante o processo migratório das larvas 

através da parede da mucosa intestinal.  Interessantemente, há formas de 

estrongiloidíse disseminada que cursam com ausência de eosinofilia, sendo 

comumente um fator de prognóstico desfavorável. Assim, no enfermo 
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imunodeprimido ou imunossuprimido com quadro séptico é vital que 

estrongiloidíase constitua um dos ítens dentro do diagnóstico diferencial, 

permitindo um diagnóstico precoce e, subseqüentemente, uma terapêutica 

adequada. Igualmente importante para a suspeição clínica de estrongiloidíase 

disseminada é a ocorrência de meningite deflagrada por enterobactérias, fungos 

ou agentes gram-negativos atípicos. Classicamente, os pacientes com meningite 

secundária a disseminação do S. stercoralis, poderão apresentar o isolamento das 

seguintes bactérias no líquor: Streptococcus bovis, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Proteus mirabilis e Klebsiella pneumoniae. Freqüentemente, em 

tais quadros de meningite não existe eosinorraquia. Já, os doentes com sepse 

secundária a estrongiloidíase disseminada, poderão mostrar as seguintes 

hemoculturas: Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Pseudomonas, Streptococcus bovis, S. pneumoniae e Cândida. 

Fisiopatologicamente, os pacientes infectados com HTLV-1 apresentam uma 

exacerbada resposta imunológica do tipo Th1 (elevados níveis de interferon-gama) 

e uma fraca resposta do tipo Th2 (baixos níveis de interleucina-4 (IL-4), 

interleucina-5 (IL-5), IgE e eosinófilos). O decréscimo nos níveis sanguíneos de IL-

4 e IgE reduz a degranulação dos mastócitos, assim como o decréscimo de IL-5 

reduz o recrutamento dos eosinófilos.53 Nesse contexto, o ser humano torna-se 

suscetível a apresentar um quadro de hiperinfestação ou disseminação por S. 

stercoralis. 
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Diagnóstico: 

Pesquisa de larvas pelo método de Baermann-Moraes ou Rugai modificado em 

fezes, escarro ou lavado broncoalveolar. O parasito também pode ser identificado 

em biópsias de pele.18 Além disso, há atualmente métodos sorológicos com 

aceitável sensibilidade e especificidade. Contudo, tais ferramentas sorológicas 

estão distantes da realidade dos países em desenvolvimento, tais como o Brasil. 

Terapêutica: 
 

Hoje, a ivermectina é a droga de eleição. Outras opções terapêuticas podem 

ser evidenciadas na Tabela 6, porém não apresentam a mesma eficácia clinica e 

laboratorial segundo dados de literatura e observacionais em nossa enfermaria. 

 

 

 

CONTROLE DE CURA DE TODAS AS ENTEROPRASITOSES 

 

 

Devido às peculiaridades do ciclo evolutivo, o controle de cura de todas as 

parasitoses intestinais abordadas nesta revisão foram recentemente rediscutidos 

por vários pesquisadores especialistas no assunto, estabelecendo a realização do 

exame de fezes a partir do sétimo dia do término da medicação, em dias 

alternados, preferencialmente em três coletas. Em relação a estrongiloidíase, 

avaliando seu ciclo biológico, se realiza a partir do décimo dia pós medicação. 
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Tabela 5: Resumo das Estratégias Terapêuticas para Protozoários 
 

Enfermidade 
 

Terapêutica 

Amebíase  

 

 

 

Nitaxozanida 500 mg de 12/12h x 3d; Crianças: 7,5 mg/Kg 12/12h x 3d; 

Secnidazol 2g x 1d; Crianças: 30 mg/kg x 1d; 

Metronidazol 750 mg IV/VO de 8/8h x 10d; Crianças: 30mg/kg/d divididos em 3 doses x 10d. 

Tinidazol 2g vo, 1 x dia por 3 dias 

Criptosporidíase 

 

Nitaxozanida 500 mg de 12/12h x 3d em imunocompetentes; 

 pacientes HIV+  cujo CD4 é > 50 células/mm
3
 usar 500-1000 mg 12/12h x 14d; 

 pacientes HIV+ cujo CD4 é < 50 preconiza-se inicialmente a terapia HAART, a qual promove uma reconstituição 

imunológica (CD4 > 50), permitindo uma terapia específica com Nitaxozanida na dose de 1000 a 1500 mg de 12/12 h 

por 8 semanas  

 

Giardíase Nitazoxanida 500 mg ou 7,5 mg/kg de 12/12h x 3d;  

Tinidazol 2g vo dose única ou 50 mg/kg em dose única 

Metronidazol 250 mg de 12/12h x 5d; 

Albendazol 400 mg/d x 5d 

 

Isosporíase Sulfametoxazol-trimetoprim 160 mg TMP + 800 mg SMX (= 1cp de Bactrim F) de 6/6h x 10d; seguido por 1cp de 

Bactrim F (dose dupla) a cada 12h x 3 semanas; 

Ciprofloxacina 500 mg VO 12/12h x 7d; 

 

Ciclosporíase Sulfametoxazol-trimetoprim 160 mg TMP + 800 mg SMX (= 1cp de Bactrim F) de 12/12h x 7d; pacientes HIV+: 1cp de 

Bactrim F de 6/6h x 10d, seguido de terapia de manutenção (1cp 3 x / semana); 

Ciprofloxacina 500 mg VO 12/12h x 7d; 

Nitazoxanida- 500 mg ou 7,5 mg/kg VO 12/12h x 7d   

 

Blastocistose Metronidazol 750 mg VO 8/8h x 10d 

Sulfametoxazol-trimetoprim  320 mg TMP + 1600 mg SMX (= 2cp de Bactrim F)  a cada 24h x 7d 

Nitazoxanida 500 mg ou 7,5mg/kg de 12/12h x 3d;  
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Tabela 6: Resumo das Estratégias Terapêuticas para Helmintos 
 

Enfermidade Terapêutica 
Ascaridíase 

 

 

 

 

 

• Semi-oclusão 

Intestinal 

Ivermectina 200 µg/kg/d x 1d;  

Mebendazol 100 mg 12/12h x 3d; ou 500 mg em dose única 

Nitazoxanida 500 mg de 12/12h x 3d;  

 

 

Internação hospitalar → Jejum → iniciar 10 a 30 mL de óleo mineral 3/3h por SNG e após 24h 

iniciar 50-75 mg/kg/d x 5d de Piperazina. Manter óleo mineral 3/3h x 1d. Atenção à reposição 

hidroeletrolítica e distúrbios ácido-base. 

Enterobíase (Oxiuríase) 

 

Pamoato de pirantel 10mg/kg/d (máx de 1 g) dose única em jejum;  

Mebendazol 100 mg de 12/12h x 3d; ou 500 mg em dose única 

Albendazol 400 mg/d x 1d 

Trichuríase Ivermectina 200 µg/kg/d x 1d; 

Nitazoxanida 500 mg de 12/12h x 3d;  

Albendazol 400 mg/d x 3d; 

Ancilostomíase Albendazol 400 mg/d x 3d; 

Mebendazol 100 mg de 12/12h x 3d; ou 500 mg em dose única 

 

Estrongiloidíase Ivermectina 200 µg/kg/d x 1d; na forma disseminada ou em pacientes imunocomprometidos, utilizar 

200 µg/kg/d nos dias 1, 2 , 15 e 16. Cada comprimido é igual a 6 mg. 

Albendazol 400 mg/d x 3d 

Tiabendazol 25 mg/Kg de 12/12 h x 2d; Se Hiperinfestação, 25 mg/Kg de 12/12 h x 10d 

Teníase Praziquantel 5 a 10 mg/kg/d em dose única (1 cp = 500 mg); 

Nitazoxanida 500 mg de 12/12h x 3d;  

Albendazol 400 mg/d x 3d 

Esquistossomose Praziquantel 40 mg/kg/d para adultos e 50 mg/kg/d para crianças x 1d, em dose única ou dividida; 

Oxamniquine 15 mg/kg/d x 1d 
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