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RESUMO

Introdução: A ancilostomíase, também chamado de amarelão ou doença do Jeca-
Tatu,  endêmica nos países subtropicais e tropicais.  O ancilóstomo é uma infecção
dos intestinos transmitida pela penetração do parasita na pele ou pela ingestão de
alimentos contaminados, é classificada por  duas espécies principais denominadas
Necator americanus e Ancylostoma duodenale, muito presente na zona rural, devido
à falta de saneamento básico.  Metodologia:  Trata-se de uma revisão bibliográfica
sobre as infecções, prevenções e tratamentos da Ancilostomiase, utilizando bancos
de  dados  online. Somente  publicações  com  foco  nas  infecções,  ciclo  de  vida,
prevenções  e  tratamentos  da  Ancilostomíase foram  elegíveis  para  inclusão.
Resultados e Discussão: Apresenta o ciclo de vida deste parasita, o diagnóstico é
estabelecido através de exame hematológico e de fezes. O tratamento, é efetuado
com a  utilização do albendazol, mebendazol e o pamoato de pirantel.  As medidas
preventivas  são:  saneamento  básico,  limpeza  e  tratar  cães  e  gatos  contra
ancilóstomo.  Conclusões:  Ancilostomíase  é  uma  helmintíase  humana,  e  o  seu
tratamento  mais  indicado é o albendazol  e  a sua prevenção deve ser feita  com
medidas sanitárias e educativas.

Palavras-chave – Infecção; Ciclo; Prevenção; Tratamento.
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ABSTRACT

Introduction: Hookworm, also called yellowing or Jeca-Tatu disease, endemic in
subtropical  and  tropical  countries.  Hookworm  is  an  infection  of  the  intestines
transmitted by the parasite penetrating the skin or by eating contaminated food, it is
classified  by  two  main  species  called  Necator  americanus  and  Ancylostoma
duodenale,  very  present  in  the  countryside,  due  to  the  lack  of  basic  sanitation.
Methodology:  This is a bibliographic review on hookworm infections, preventions
and treatments, using online databases. Only publications focusing on infections, life
cycle, hookworm prevention and treatment were eligible for inclusion.  Results and
Discussion: It presents the life cycle of this parasite, the diagnosis is established
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through hematological  examination and feces.  The treatment is  carried out  using
albendazole,  mebendazole  and  pyrantel  pamoate.  As  preventive  measures  are:
basic  sanitation,  cleaning  and  treatment  of  dogs  and  cats  against  anesthesia.
Conclusions: Hookworm is a human helminthiasis, and its most suitable treatment is
albendazole  and  its  prevention  must  be  done  with  sanitary  and  educational
measures.

Keywords – Infection; Cycle; Prevention; Treatment.
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INTRODUÇÃO

A infecção por Ancilostomíase é altamente endêmica nos diversos países do mundo,
entretanto o  seu  impacto  na  economia  e  na  saúde  global  não  é  tão  conhecido
quando relacionado a outras infecções de helmintos, que são propagadas pelo solo,
como a Ascaridíase e Tricuríase, que afeta crianças e adultos (BARTSCH, 2016). 

A Ancilostomíase, é uma das várias doenças tropicais negligenciadas pelo mundo, 
causadas  por  duas  espécies  principais  denominadas  Necator
americanus e Ancylostoma duodenale,  muito presente na zona rural, devido à falta
de saneamento básico (FELEKE, 2018). 

O ancilóstomo é uma infecção dos intestinos transmitida pela penetração do parasita
na pele, por via cutânea, ou pela ingestão de alimentos contaminados, por via oral
(ARAUJO,  1988;  FORTES,  2004).  Nas  manifestações  mais  graves,  o  paciente
apresenta, palidez, dispneia, tonturas e desmaios. Nas infecções crônicas intensas,
pode  ter  o  acometimento  do  sistema  circulatório,  com  sintomas  de  taquicardia,
dispneia, sopros cardíacos, palpitação e dores anginosas. Outras manifestações são
hipoproteinemia, edema generalizado e cardiomegalia (FILHO, 2011).

O  Brasil  apresenta  alto  índices  de  ancilostomíase  em  suas  regiões,  também
chamado de  amarelão  ou  doença  do  Jeca-Tatu.  De acordo  com as  estatísticas
mundiais  um quarto  da  população  é  afetado  por  essa  parasitose,  que  têm  alta
incidência nos países subdesenvolvidos, sendo amplamente distribuída pelo mundo,
e  endêmica  nos  países  subtropicais  e  tropicais  (FILHO,  2011). Contudo  este
trabalho tem como objetivo apresentar a ancilostomíase, suas infecções, prevenções
e tratamentos por meio de uma revisão bibliográfica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre as infecções, prevenções e tratamentos
da Ancilostomiase, utilizando bancos de dados online. Os artigos principais foram
recuperados  especialmente  da  Biblioteca  Virtual  de  Saúde (BVS),  Scientific
Electronic Library Online (SCIELO), ScienceDirect e Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE),  Literatura Latino-americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os termos Infection; Prevention; Treatment
como palavra-chave para nossa pesquisa.
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Incluímos publicações científicas de 25 de julho de 2008 a 31 de dezembro de 2019.
Somente  publicações  com  foco  nas  infecções,  ciclo  de  vida,  prevenções  e
tratamentos da Ancilostomíase foram elegíveis para inclusão.

Todas as  pesquisas,  bem como a triagem de títulos  e resumos e a  seleção de
estudos  foram  executadas  por  três  pesquisadores  que  trabalhavam  de  forma
independente. Resolvem  quaisquer  divergências  por  consenso. Todos  os  artigos
considerados potencialmente  elegíveis  foram recuperados para  revisão em texto
completo. Limitamos nossos resultados de pesquisa a publicações em português,
espanhol e inglês e excluímos resumos de conferências e comentários.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ancilostomíase é uma parasitose que reside no intestino delgado provocada por
vermes que infectam o ser humano, cães e gatos, onde se ligam às vilosidades e se
alimentam  do  sangue  do  hospedeiro  (SMITH,  2010).  Este  parasita  atrapalha  a
função imunológica dos indivíduos e aumenta  o  risco de contrair  doenças como
HIV / AIDS, diarreia, hipertensão portal e convulsões. A infecção por ancilostomíase
difere  com  idade,  sexo,  uso  de  calçados,  nível  de  escolaridade,  renda  familiar,
higiene pessoal, lavagem das mãos (FELEKE, 2018).

O ciclo de vida deste parasita se inicia com a penetração das larvas infecciosas de
terceiro estágio (L3) na pele, depois migram pelos pequenos vasos sanguíneos e
linfáticos antes de viajar pela circulação para o lado direito do coração e depois para
os pulmões.  Em seguida,  a L3 se desloca para a arvore respiratória  e que são
levadas até o trato gastrointestinal.  No intestino delgado,  a  L3,  amadurecem em
adultos  masculinos  e  femininos,  que  se  alimentam do  sangue  e  dos  tecidos da
mucosa. Ocorre o acasalamento e os vermes fêmeas produzem milhares de ovos
que saem do corpo nas fezes (SCHNEIDER, 2011; HOTEZ, 2008).  

Figura 1: Ancilostomíase: Ciclo de Vida 

Fonte: Google Imagens, 2020
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Os  parasitas  nematoides  das  espécies:  Necator  americanos,  elimina  cerca  de
10.000 ovos por dia, os vermes vivem no intestino delgado, podendo ser encontrado
nas  regiões  do  sul  e  sudoeste  da  China,  sul  da  Índia,  sudeste  asiático,  África
subsaariana e Américas Central e do Sul, enquanto Ancylostoma duodenale, elimina
cerca  de  20.000  ovos  por  dia,  conhecido  como  ancilóstomo  do  velho  mundo,
dominante nos países mediterrâneos e em outros, como o Paquistão, Irã e Japão e
na América do Sul (FILHO, 2011; VALENTE, 2013).

O diagnóstico é realizado através de exame hematológico e pela observação de
ovos nas fezes com auxílio de microscópio (REY, 1991).  Para o  tratamento, pode
ser realizado com a utilização de três medicamentos, albendazol (400mg dose única
e o estomago deve estar vazio), como terapia alternativa temos o mebendazol (100
mg duas vezes ao dia por três dias sendo mais eficaz do que uma dose única de
500 mg) e o Pamoato de pirantel (11 mg / kg / dia durante três dias, não excedendo
1 g / dia). O tratamento antianemico é feito com a suplementação de ferro que pode
levar  à  restauração  de  um  nível  normal  de  hemoglobina  em  pacientes
(GUIMARÃES, 2019).

Sua prevenção pode ser realizada com a adoção de algumas medidas de precaução
como:  cuidados de higiene, limpeza e drenagem urbana, abastecimento de água,
manejos de resíduos sólidos e de águas da chuva,  andar com calçado fechado,
lavar as mãos e tratar cães e gatos contra ancilóstomo. Encontra-se em andamento
o desenvolvimento de uma vacina humana eficaz (GUIMARÃES, 2019).

CONCLUSÕES

Conclui-se  que  a  Ancilostomíase  é  uma  helmintíase  humana, principal  doença
causadora  de  anemia  e  desnutrição. Os  tratamentos  anti-helmínticos devem ser
seguidos depois da prescrição do médico, sendo mais indicado o albendazol e a sua
prevenção  deve  ser feita  com  medidas  sanitárias  e  educativas.  Os  resultados
obtidos nessa pesquisa podem fornecer base para novas pesquisas.
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