Enterobius vermicularis
Fezes sanguinolentas

Mede cerca de 1 cm de comprimento
por 0,4 mm de diâmetro

Fita adesiva, método
de graham ou fita gomada

Dores abdominais

Cauda pontiaguda e longa

Método de Hall (swab anal)

Vômitos
Vermes adultos: machos e fêmeas
vivem no ceco e apêndice

Enterite catarra
Práticas de masturbação e erotismo

Fêmea

Diagnóstico

As fêmeas repletas de ovos são
encontradas na região perianal

Macho

Habitat

Alterações de humor: irritabilidade, insônia

Mede cerca de 5 mm de comprimento
por 0.2 mm de diâmetro

Prurido anal

Cauda fortemente recurvada em
sentido ventral, com espículo presente

Mede cerca de 50 µm de comprimento
por 20µm de largura
Apresenta aspecto grosseiro de um D

Sinais e Sintomas
Ovo

Possui membrana dupla, lisa e transparente

Transmissão

Heteroinfecção: Quando ovos presentes na poeira
ou alimentos atingem novo hospedeiro
Auto-infecção indireta: Quando ovos presentes na
poeira ou alimentos atingem o mesmo hospedeiro
que os eliminou

Profilaxia
Tratamento
*Mais utilizados!
Mebendazol 100 mg 2x ao dia durante 3 dias*

Enrolar roupa de cama diariamente
Tratamento de todas as pessoas
parasitadas da família
Repetir o medicamento duas ou três
vezes, com intervalo de 20 dias
Corte rente das unhas

Auto-infecção externa ou direta:a criança ou o
adulto levam os ovos da região perianal a boca
(cronicidade!)

Albendazol 10 mg/kg VO, dose única*
Rubendazol

Aplicação de pomada mercurial na
região perianal ao deitar-se

Auto-infecção interna: As larvas eclodem ainda
dentro do reto e depois migram até o ceco,
transformando-se em vermes adultos.

Pamoato de pirante! 10 mg/kg,dose única VO*

Banho de chuveiro ao levantar-se

Piperazina 50 mg/kg

Limpeza doméstica com aspirador de pó

Retroinfecção: As larvas eclodem na região
perianal (externamente), penetram pelo ânus e
migram pelo intestino grosso,chegando até o ceco,
onde se transformam em vermes adultos

Pamoato de pirvínio 5-10 mg/kg em jejum ou
após a primeira refeição

Hábitos de higiene pessoal
Evitar coçar a região perianal desnuda
e levar as mãos a boca

