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PARASITOSES INTESTINAIS 

 Os parasitas são 

vermes ou protozoários 

que se alojam no 

organismo, se 
alimentam de sangue 

ou do conteúdo 

intestinal e causam 

uma série de prejuízos, 

às vezes irremediáveis. 

As parasitoses 

intestinais são muito 

frequentes na infância. 

O QUE SÃO? 
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PARASITOSES INTESTINAIS 

A ameba é um parasita 

do intestino grosso, 

onde ela se aloja 

causando diarreia. Ela 
pode invadir a parede 

do intestino e causar 

diarreia com sangue, o 

que já é um caso 

grave. Também pode ir 

até o fígado, pulmão 

ou cérebro, causando 

doença nesses locais. 

AMEBÍASE GIARDÍASE 
 A giárdia fica no 

intestino delgado do 

homem, onde podem 

se juntar e cobrir toda a 

parede do intestino, 

impedindo a absorção 
dos alimentos e 

causando diarreia, 

ocasionando perda de 

peso e anemia. 
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PARASITOSES INTESTINAIS 

 O áscaris é também 
conhecido como lombriga 
e também fica no intestino 
do homem, mas também 
passa pelo pulmão. Por 

isso, em casos mais graves, 
ocorre a saída de vermes 
pela boca ou pelo nariz. Em 
casos mais críticos, ocorre 
a obstrução do intestino, 
levando o paciente à 

cirurgia para retirada dos 
vermes. 

ASCARIDÍASE ANCILOSTOMÍASE 
 O ancilóstomo ou 

também amarelão entra 

pela pele, podendo 

causar irritação, até 

chegar ao intestino, 

passando também pelo 

pulmão. Ele age sugando 

o sangue através da 

parede do intestino, 

ocasionando diarreia pela 

inflamação e também 

anemia. 
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PARASITOSES INTESTINAIS 

 O oxiúro ou 

Enterobius vermiculares 

é um parasita que 

merece algumas 

considerações 

especiais. 

 É um pequeno 

verme adelgaçado 

(semelhante a um 

pequeno fio de linha) 

que, durante o dia, 

habita o interior do 

intestino. 

ENTEROBÍASE TENÍASE 
 A tênia é o maior 

parasita humano, 

podendo ocupar todo o 

intestino do homem, ou 

seja, chegar a medir até 

12 metros. A principal 

complicação da teníase 

é a neurocisticercose, 

que é quando os cistos 

da tênia vão até o 

cérebro, ocasionando 

epilepsia.  
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PARASITOSES INTESTINAIS 

 O mais importante 

é aprender que a 
maioria das parasitoses 

é transmitida pela 

alimentação, pela 

água ou pelo contato 

direto com os pés no 
chão. O germe entra 

pela boca ou pela pele 
até chegar ao intestino 

onde ele vai crescer e 
se alimentar. 

TRANSMISSÃO O QUE FAZER PARA 
PREVENIR OS PARASITORES? 

– Lavar bem os alimentos; 

– Não ingerir carnes 

malpassadas; 

– Utilizar água tratada, 

filtrada ou fervida; 

– Lavar bem as mãos 

após ir ao banheiro e 

antes de todas as 

refeições; 

– Não andar descalço; 

– Evitar o contato com 

terra ou lama. 


