
     INTRODUÇÃO E OBJETIVO  

 Este trabalho tem como objetivo relatar dois casos de colite grave infecciosa por 

enteroparasitose. As colites infecciosas são ainda um sério problema de saúde pública, 

afetando milhões de pessoas anualmente, causando grande número de óbitos. São 

caracterizadas por afetarem o equilíbrio nutricional além de causarem outras complicações 

como: obstrução intestinal, prolapso retal, abscessos; por isso é  de grande importância o 

seu diagnóstico precoce, já que são de resolução simples quando tratadas. 

    MÉTODOS E RESULTADOS  

 Relatos de caso descritivos. O primeiro caso é um indivíduo masculino, 73 anos, há 

30 dias iniciou com quadro de alteração do hábito intestinal, aumento da frequência 

evacuatória sem diarreia ou produtos patológicos, associado à astenia, inapetência e perda 

ponderal de aproximadamente 10Kg no período. Ao exame físico o paciente apresentava-

se em regular estado geral, hipocorado ++/4+ e desidratado. FC de 102 bpm e PA 

100x60mmHg. Ausculta cardiopulmonar sem anormalidades e exame abdominal com 

ruídos hidroaéreos presentes, plano, flácido e doloroso difusamente sem sinais de irritação 

peritoneal. No exame proctológico não se constataram anormalidades. À tomografia 

computadorizada foi observado moderado espessamento parietal concêntrico e difuso do 

cólon e do reto, associado à proeminência da vascularização pericólica e perirretal 

sugerindo processo infeccioso/inflamatório. Endoscopia digestiva alta demonstrando 

esofagite erosiva leve, pangastrite enantematosa e bulboduodenite severa. A pesquisa de 

H. Pilory foi negativa. A colonoscopia realizada até o íleo terminal revelou presença de 

proctocolite com ulcerações e friabilidade. O exame anatomopatológico das endoscopias 

alta e baixa demonstrou a presença maciça de Strongyloides stercoralis.  

 O segundo caso é de um indivíduo masculino, 54 anos, há 2 meses iniciou com 

quadro de alteração do hábito intestinal apresentando diarreia sem produtos patológicos, 

associado à astenia, inapetência e perda ponderal de aproximadamente 15Kg no período. 

Ao exame físico o paciente apresentava-se em bom estado geral, normocorado, hidratado e 
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O uso de anabolizantes sem acompanhamento médico deve ser entendido como uma causa 
importante de hepatite medicamentosa, pois os mesmo tem grande hepatotoxicidade, tornando 
doses menores de outras medicações, também metabolizadas no fígado, mais tóxicas. O 
tratamento medicamentoso, bem como a retirada do agente agressor devem ser feitos o mais 
rápido possível para bloquear mecanismos imunológicos subjacentes, evitando assim danos 
hepáticos irreversíveis, os quais pelo curso da doença acarretariam em necessidade de transplante. 

    DISCUSSÃO 

 É de grande importância atentarmos para o diagnóstico diferencial de colites, não 

negligenciando condições mais comuns, como por exemplo verminoses, já que as doenças 

secundárias a infecções por parasitas apresentam elevada incidência na América Latina. 

 

    CONCLUSÃO 

    REFERÊNCIAS 

 As colites por enteroparasitoses são caracterizadas por afetarem o equilíbrio nutricional 

além de causarem outras complicações como: obstrução intestinal, prolapso retal, 

abscessos. Estão relacionadas principalmente a falta de higiene, limpeza inadequada de 

alimentos, água contaminada e a ausência de condições sanitárias básicas. 

afebril. Ausculta cardiopulmonar sem anormalidades e exame abdominal com ruídos 

hidroaéreos presentes, plano, flácido e leve dor à palpação em fossa ilíaca esquerda. No 

exame proctológico não se constataram anormalidades.  Realizou colonoscopia (até o íleo 

terminal) que evidenciou proctosigmoidite com ulcerações e friabilidade. O resultado do 

anatomopatológico de biópsias de reto e sigmoide demonstrou a presença Schistosoma 

mansoni. Ambos os pacientes foram encaminhados ao serviço de infectologia e 

submetidos ao tratamento com anti-helmínticos e medidas de suporte, evoluindo com a 

compensação do quadro clínico e melhora completa dos sintomas.  


