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RESUMO 

Introdução: As Infecções parasitárias constituem um grave problema de saúde 
pública mundial, especialmente nos países menos desenvolvidos, como o 
Brasil. O que pode provocar danos físicos e intelectuais, sobretudo no 
desenvolvimento da população jovem, relacionada às condições inadequadas 
de saneamento básico e à precária educação sanitária da população. O estudo 
teve por objetivo reunir dados quanto à morfologia características e prevalência 
assim como despertar à comunidade científica sobre à presença de Urbanorum 
spp. Metodologia: O presente estudo foi realizado analisando os artigos 
disponíveis nos bancos de dados da PubMed, Web of Science e Scielo, entre 
os anos 2012 a 2019.Utilizando os seguintes descritores: “Urbanorum spp”; 
“parasito”; “prevalência”. Cada artigo foi avaliado independentemente por dois 
pesquisadores. Resultados e Discussão: Foram encontrados 20 artigos, dos 
quais apenas 09 estavam dentro do objetivo deste estudo ao analisar os artigos 
selecionados quatro (36.7%) eram de revisão e cinco (63.3%) correspondiam a 
estudos experimentais. O pesquisador  Francisco Tirado Santamaría, professor 
de parasitologia da universidade Industrial de santander na Colômbia, vem 
estudando estruturas, em amostras parasitológicas que apresentam aspecto 
gorduroso de forma globular, onde o mesmo relata  tratar-se de um novo 
parasita no qual chamou de Urbanorum spp, em controversia a equipe de 
laboratório, até então à considera como simples artefato. Conclusões: O 
estudo concluiu que pouco se sabe sobre o ciclo evolutivo sendo necessário 
mais evidencias científicas para confirmar a possibilidade de que essas 
estruturas sejam realmente de um novo parasita. 

Palavras-chave – Urbanorum spp; parasito; prevalência. 
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ABSTRACT 

Introduction: Parasitic infections are a serious global public health problem, 
especially in less developed countries such as Brazil. This can cause physical 
damage, intellect and especially the development of the young population and 
closely linked to the inadequate conditions of basic sanitation and poor health 
education of the population. The objective of the study was to gather data on 
morphological characteristics and prevalence as well as to arouse the scientific 
community about the presence of Urbanorum spp. 
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 Methodology: The present study was conducted by analyzing the articles 
available in the PubMed, Web of Science and Scielo databases, from 2012 to 
2018. Using the following descriptors: “Urbanorum spp”; “Parasite”; 
“Prevalence”. Each article was independently evaluated by two researchers. 
Results and Discussion: Twenty articles were found, of which only nine were 
within the scope of this study when analyzing the selected articles four (36.7%) 
were review and five (63.3%) corresponded to experimental studies. 
Researcher Francisco Tirado Santamaría, a professor of parasitology at the 
industrial university of santander in colômbia, has been studying structures in 
parasitological samples that have a globular greasy appearance, where he 
reports that it is a new parasite in which he called Urbanorum spp. In 
controversy the lab team has so far considered it a mere artifact. Conclusions: 
The study concluded that little is known about the evolutionary cycle and further 
scientific evidence is needed to confirm the possibility that these structures are 
actually from a new parasite. 

Keywords - Urbanorum spp; parasite; prevalence. 
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INTRODUÇÃO 

As Infecções parasitárias são frequente nos dias atuais. Principalmente 
pelo constante desenvolvimento global, essa propagação está associada por 
falta de saúde pública de qualidade e investimentos em regiões endêmicas 
acometidas por determinadas parasitoses, o que pode provocar danos físicos, 
intelectuais e, sobretudo no desenvolvimento da população jovem (DIAZ et al, 
2017). 

O Urbanorum spp é o achado laboratorial mais recente na área da 
parasitologia. Em 1991 o pesquisador Francisco Tirado Santamaría especificou 
esse microrganismo aparente com um protozoário, semelhante às amebas, 
encontrado em amostra fecal humana, apresenta estrutura arredondada e seu 
tamanho varia entre 80 e 100μm, possui uma membrana espessa dupla que 
pode apresentar de um a dois poros de saída para seus pseudópodes de cor 
amarela clara quando corada em lugol. Sua reprodução é por divisão binária, 
com ciclo desconhecido devido ser um achado recente na comunidade 
científica (AGUIAR et al, 2018). 

Apresenta sintomas característicos de outras parasitoses intestinais, 
como fezes diarreicas, sem muco, sangue ou leucócitos e cólicas em sua fase 
inicial no hipocôndrio direito e na parte inferior do abdome, o que 
hipoteticamente sugere que o processo está no cólon, desta forma considerado 
um parasita do intestino grosso. A contaminação por esse parasita se dar por 
maus hábitos de higiene pessoal e alimentício (MIRANO et al, 2016). Tendo 
em vista essa problemática, o objetivo deste trabalho é reunir dados da 
literatura científica, bem como relatar quanto à morfologia, características e 
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prevalência assim como despertar à comunidade científica sobre a presença do 
Urbanorum spp. 

 

METODOLOGIA 

Esta revisão integrativa foi realizada através de artigos científicos 
disponíveis nas bases de dados: PubMed, Web of Science, e Scielo. Utilizando 
os seguintes descritores: “Urbanorum spp”; “parasito”; “prevalência”. 
Selecionou-se os artigos publicados no período de 2012 – 2019, escrito nos 
idiomas inglês, português e espanhol. Como critério de inclusão: artigos que 
tratem do tema em relação ao ciclo epidemiológico, morfologia e 
características. Foram exclusos artigos incompletos que não se enquadra 
dentro da proposta oferecida pelo tema ou outros idiomas. Cada artigo foi 
avaliado independentemente por, no mínimo, dois pesquisadores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 20 artigos, dos quais apenas 09 estavam dentro do 
objetivo deste estudo; desses, quatro (36.7%) eram de revisão e cinco (63.3%) 
correspondiam a estudos experimentais. De acordo com as pesquisas 
realizadas em crianças de pré-escolas em Cajamarca o centro médico de 
Celendín detectou cerca de 20,8% (20/90), uma estrutura gordurosas de 
formato globular que ainda gera controversia pela equipe de laboratório, até 
então alguns consideram como simples artefato, entretanto o pesquisador  
Francisco Tirado Santamaría, professor de parasitologia da universidade 
Industrial de santander na Columbia, vem estudando essas estruturas, 
concluindo que se trata de um novo tipo de protozoário que ele chamou de 
Urbanorum spp (VILLAFUERTE et al, 2016).  

De acordo Silva Diaz, é necessário estudos aprofundados para 
comprovar o status biológico de Urbanorum spp, uma vez que não há relatório 
científico sobre isso. Além disso, a classificação taxonômica necessita de maior 
rigor científico, reafirmando a necessidade de novas investigações científicas, 
como cultura parasitológica in vitro , análises moleculares e microscopia 
eletrônica de transmissão (SILVA, 2017). 

Considerando-se que existem poucos casos catalogados,  a transmissão 
de Urbanorum spp ocorre de maneira semelhante a outros parasitas intestinais, 
especialmente por falta de higiene pessoal, água, solo e alimentos 
contaminados pelo protozoário. Dada a sua natureza, a prevenção e controlo 
dessa parasitose intestinal deve ter uma abordagem intersetorial, com meios 
correspondentes ao setor da saúde, como desparasitação em massa em 
crianças pré-escolares e escolares para reduzir o impacto á saúde e 
morbidade, bem como a intervenção de outros setores, como a educação, para 
a melhoria da higiene, a promoção do uso do calçado, o maior acesso à água 
potável e saneamento básico (FLORES et al, 2017). 
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Segundo Rivero, a descoberta dessa nova parasitose levantou 
discussões na comunidade científica.  as estruturas identificadas pelo 
pesquisador Francisco Tirado Santamaría, referem-se às células adiposas que, 
quando quebradas, liberam filamentos móveis, embora não permitam um 
deslocamento efetivo. Este mesmo autor sugere a necessidade de mais 
estudos clínicos controlados para determinar a relação clínica entre o 
hospedeiro e o microrganismo antes de identificá-lo como um novo parasita 
(RIVERO, 2016). 

Para o tratamento de pacientes infectados com Urbanorum spp  é 
recomendado o uso de drogas comumente usadas em casos de amebíase 
como, Secnidazol que tem uma meia-vida plasmática de vinte horas, o que 
produz mais efeitos colaterais do que outros do mesmo grupo, sendo duas 
vezes mais ativo que o metronidazol. Durante as pesquisas o professor 
Francisco Tirado Santamaría relata que teve no decorrer de suas 
investigações, infecções por mais de cinco ocasiões e, ao usar esses anti-
amebianos, obteve melhores resultados à presença do Urbanorum spp. 
(CASTELO et al, 2019). 

Essa descoberta parasitológica é relatada em países como: Equador, 
Peru, Colômbia e recentemente no Brasil onde o primeiro relato de caso foi 
diagnosticado no estado do maranhão na cidade de Buriti em 2017,  

Embora existam poucos estudos relatando sua prevalência é importante 
continuar investigando essa descoberta científica, principalmente no Brasil que 
possui condições insalubres quando diz respeito a saúde pública (LOPEZ et al, 
2019). 

CONCLUSÕES 

O estudo concluiu que, devido às características morfológicas do 
parasita Urbanorum spp ser semelhantes aos protozoários, pouco se sabe 
sobre o ciclo evolutivo, portanto não há informações suficientes. É necessário 
mais evidencias científicas para confirmar a possibilidade de que essas 
estruturas sejam realmente de um novo parasita. 
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