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As enfermidades provocadas pelos parasitas 
emergentes, devido a sua gravidade e repercussões 
sociais, passaram a ser considerado um problema 
de saúde pública de destaque na atualidade. Mas, 
no Brasil, os estudos de propagação dessas 
patologias ditas emergentes são feitos de forma 
fragmentada, em decorrência das dificuldades 
encontradas em organizar grandes inquéritos 
epidemiológicos que contemplem todas as 
características regionais e sociais envolvidas. 

Destacar, por meio de estudos da literatura, os 
problemas relacionados às parasitoses emergentes

São diversos os fatores que contribuem para a disseminação 
dessas parasitoses, entre eles estão a falta de higiene e 
saneamento básico, e também novos hábitos alimentares com o 
consumo de carnes cruas que favorecem essa dispersão. As 
pesquisas demonstram uma prevalência de parasitas intestinais, 
entre eles está Diphyllobothrium latum, o protozoários 
encontrado em carnes de peixes crus ou mal cozidos, que estão 
contaminadas com o parasito e não são processadas a uma 
temperatura adequada. Além desse, tem o Ascaris 
lumbricoides com uma prevalência estimada de em média 2 a 5% 
nos países desenvolvidos e 20 a 30% nos países emergentes, com 
aproximadamente 280 milhões de infecções por ano, e acarreta 
custo elevado com o tratamento

Observa-se que a carência de dados é um fator agravante, pois 
não se sabe a relevância regional do problema, o perfil 
epidemiológico e a distribuição de parasitoses emergentes ou 
reemergentes, o que torna importante a divulgação de 
informações sobre os aspectos biológicos do parasita e as 
características da doença causada por ele.
 

FIGURA 2: Ovo e larva da Ascaris lumbricoides.
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FIGURA 1: Ovo e larva do Diphyllobothrium latum.   
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