
O verme adulto macho mede cerca 0,5
cm de comprimento e sua cauda é
recurvada em sentido ventral. 

A fêmea adulta mede cerca de 1 cm de
comprimento e sua extremidade
posterior é afilada, com uma cauda
longa e pontiaguda. Quando grávida
pode carregar em média 11 mil ovos, o
que faz com que seu corpo fique
quase todo tomado pelos ovos do
parasito.

A transmissão ocorre de forma
indireta através da ingestão de
ovos do parasito presente em
alimentos, poeira, superfícies ou
objetos contaminados, ou de forma
direta, quando o indivíduo
infectado coça a região anal e leva
a mão contaminada pelos ovos à
boca, essa última é mais frequente
de acontecer com crianças.

Enterobius vermicularis
É o helminto causador Enterobiose, conhecida também
por “caseira”. É um parasito relativamente pequeno,
medindo até 1 cm, filiforme e de cor branca. Geralmente
os adultos habitam o intestino grosso do ser humano,
incluindo o apêndice cecal. 



Seu ciclo de vida é interessante e
diferente de outros helmintos
intestinais. Após copular, os
machos são eliminados
juntamente com as fezes do
hospedeiro e morrem. As fêmeas
grávidas se assemelham a um
‘‘saco de ovos” e  migram
geralmente no período noturno
para a região perianal, onde
liberam seus ovos que podem ser
eliminadas juntamente com as
fezes do hospedeiro. 

Enterobius vermicularis
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Nas mulheres o parasito também pode causar inflamação da
vagina (vulvovaginite), ovário (metrite), tubas uterinas

(salpingite) e infecção urinária. 



Prevenção
 

- Limpeza do ambiente domiciliar (não sacudir roupa de
cama)

 

- Higiene pessoal (manter as unhas limpas e cortadas)
 

- Evitar roer unhas e não levar a mão à boca após coçar a
região anal

 

- Lavar bem os alimentos antes de ingeri-los
 

- Tratamento de infectados e contatos familiares

O diagnóstico é obtido através do
exame parasitológico de fezes e pela
pesquisa de ovos do parasito na
região perianal utilizando o método
da fita gomada (anal swab).

Enterobius vermicularis


