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RESUMO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças infecciosas e 
parasitárias são responsáveis por 2 a 3 milhões de óbitos por ano em todo o 
mundo, afetando mais de 30% da população mundial (WHO 2002). As 
enteroparasitoses  são doenças cujos agentes etiológicos, em certas fases do 
ciclo evolutivo, localizam-se no aparelho digestório humano, podendo provocar 
diversas alterações patológicas (Ferreira et al. 2004) importantes, não só pela 
mortalidade resultante e pela freqüência com que produzem déficits orgânicos, 
mas também por serem um dos principais fatores debilitantes da população, 
associando-se frequentemente a quadros de diarréia crônica e desnutrição, 
comprometendo assim, o desenvolvimento físico e intelectual particularmente 
das faixas etárias mais jovens da população (Carrilo et al.2005). Numa escala 
mais ampla, podem ainda interferir nos processos econômicos da população, 
quando acometem de forma grave os indivíduos adultos, causando debilidade 
e fraqueza com repercussões sobre as atividades de subsistência. 

Amplamente distribuídas por todo o Brasil, as enteroparasitoses constituem-se 
num grave problema especialmente em áreas onde as condições de 
saneamento e de educação sanitária se mostram deficientes (Rey 2001, Neves 
2005). De modo geral, há carência de informações sobre a prevalência das 
parasitoses em determinadas regiões, uma vez que apresentam variações inter 
e intra-regionais, dependendo de condições sanitárias, educacionais, sociais, 
índice de aglomeração de pessoas, condições de uso e contaminação do solo,  
da água e alimentos, e da capacidade de evolução das larvas e ovos de 
helmintos e de cistos de protozoários em cada um desses ambientes (Marques 
et al. 2005). 

Assim, este trabalho pretende contribuir para otimizar os esforços dos 
profissionais de saúde no controle das enteroparasitoses da população do 
município de Coronel Pacheco, Goiana e Piau. 
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