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As parasitoses intestinais figuram ainda hoje como um dos principais problemas de saúde pública 
nos países em desenvolvimento, especialmente em grupos pré-determinados, como indivíduos 
malnutridos, imunodeprimidos e crianças menores do que cinco anos de idade. Entre os 
enteroparasitas que mais acometem tais indivíduos, sobretudo pacientes imunocomprometidos, 
estão as espécies de Cryptosporidium. Nessa população, os parasitas intestinais, sobretudo os 
protozoários podem levar a um quadro de diarreia crônica que dependendo da gravidade 
acarretará um grave desequilíbrio hidroeletrolítico.  O presente estudo será desenvolvido com a 
finalidade de verificar a frequência de enteroparasitas em pacientes com neoplasias, maiores de 
18 anos, atendidos no setor de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Presidente 
Prudente/SP. Serão estudados dois grupos distintos, representados por G1 (30 indivíduos 
submetidos à quimioterapia) e G2 (30 indivíduos que ainda não se submeteram a nenhum tipo de 
tratamento). Com este propósito serão coletadas três amostras de fezes de cada paciente em dias 
alternados, as quais serão processadas pelos métodos de Hoffman e Faust para pesquisa de ovos 
de helmintos e cistos de protozoários, respectivamente, e pelo método de Ritchie para diagnóstico 
específico do coccídeo Cryptosporidium sp. Os esfregaços fecais confeccionados a partir do 
método de Ritchie serão posteriormente corados pela técnica de Ziehl-Neelsen modificado. 

 


