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As enteroparasitoses são caracterizadas como um problema de saúde pública que persiste, 

sobretudo, em países que estão em desenvolvimento, nos quais as desigualdades sociais são 

mais alarmantes. Diante disso, percebe-se a associação direta entre as condições precárias de 

vida e a recorrência dessas doenças. Nessa perspectiva, algumas variáveis como a falta de 

saneamento básico, ausência de assistência à saúde preventiva, além do baixo nível educacional 

e econômico, acabam sendo de grande importância na disseminação desses tipos de parasitas.  

Alguns são transmitidos pela água ou alimentos contaminados, enquanto outros penetram 

ativamente pela pele quando exposta ao solo contaminado por larvas. Ademais, a contaminação 

fecal-oral, pode ocorrer ainda dentro do ambiente doméstico, com um indivíduo transmitindo 

para outros membros da família, devido a hábito precários de higiene, o que dificulta a eficácia 

do tratamento a longo prazo. Objetivo avaliar a existência de enteroparasitoses nas amostras 

biológicas fecais advindas dos moradores da comunidade de Porto Alegre área rural de São 

Desidério-Bahia. Através de um questionário será traçada as condições sociais e higiênico-

sanitária do povoado. Será realizada também exames parasitológicos por meio das amostras de 

fezes recolhidas dos moradores. Essa análise será feita pelo método de sedimentação 

espontânea e posteriormente identificação de cistos e ovos de enteroparasitoses ao microscópio 

óptico.  Sendo assim, o exame será considerado positivo quando for observado pelo menos uma 

espécie de parasito nas amostras (helmintoscopica ou protozoáriocopica). Espera-se que parte 

significativa da população esteja infectada por algum tipo de endoparasitose, pois o Povoado 

de São Desidério é caracterizado como uma típica comunidade rural que, possui condições 

sanitárias deficientes, sendo estas muitas vezes associadas à presença de parasitas na população, 

além da presença do solo e da água contaminados pelo péssimo saneamento básico, bem como 

a precariedade no sistema educacional da população. 
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