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Enteroparasitoses são infecções parasitárias provocadas por helmintos e protozoários que 

habitam o intestino humano, podendo causar danos irreversíveis, principalmente em idosos 

que geralmente apresentam imunodeficiência (comprometimento natural da idade). Estas 

enteroparasitoses causam obstrução intestinal, anemia ferropriva, diarreia e desnutrição 

decorrente do déficit na absorção de nutrientes. Além desses fatores, os idosos configuram 

como grupo de maior propensão a enteroparasitoses e recidivas com agravos a saúde 

relacionados as limitações psicomotoras senis. As quais limita-os e torna-os dependentes de 

terceiros nos cuidados básicos desde a alimentação a higiene pessoal que são meios de 

transmissão (veículos) para a maioria das enteroparasitoses. Neste contexto estão incluídos os 

idosos que residem em Instituições de Longa Permanência que apresentam maior 

suscetibilidade a doenças parasitárias, pois além das limitações senis, convivem e 

compartilham do mesmo ambiente físico e utensílios de higiene pessoal, alimentação e lazer. 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é avaliar o perfil de enteroparasitoses na 

população de idosos que residem em uma Instituição de Longa Permanência da cidade de 

Cruz das Almas-BA. E os objetivos específicos são: realizar exames parasitológicos a partir 

de amostras fecais de idosos residentes no lar dos idosos de Cruz das Almas-BA; identificar a 

prevalência de parasitoses intestinais por helmintos e protozoários no grupo de idosos com 

relação ao gênero, grau de dependência e principais hipóteses diagnósticas; elaborar material 

informativo e promover ações visando melhorar ou garantir a continuidade da saúde dos 

idosos com relação às infecções parasitárias. O experimento será conduzido no Laboratório de 

Análises Clínicas da Faculdade Maria Milza que já realiza trabalho com esta Instituição e 

ocorrerá após submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP. As amostras de 

fezes dos idosos e todas as etapas de análises de enteroparasita serão realizadas de acordo com 

os protocolos utilizados no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade Maria Milza. Os 

resultados obtidos serão interpretados e utilizados para obter o perfil das enteroparasitoses 

nestes indivíduos, os quais subsidiarão trabalhos de esclarecimento quanto a profilaxia, 

tratamento e diminuição de recidivas de enteroparasitoses nos idosos, cuidadores e pessoas 

em contato com os mesmos no Lar de longa Permanência incluído neste estudo, na 

perspectiva de melhorar a qualidade de vida neste ambiente coletivo.  
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