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RESUMO 
 
Introdução - A Ascaris lumbricoides
com maior endemicidade nos países em desenvolvimento da África, Ásia e América latina. 
Por ser um geohelminto, sua transmissão está diretamente associada ao déficit de 
saneamento básico, principalmente, e
assim como, pelos determinantes ecológicos que viabilizam sua transmissão. No Brasil, 
várias regiões são endêmicas da 
quando comparada a outras localidades
deficitária de saneamento básico, tendo uma maior incidência em crianças em idade pré
escolar, reproduzindo mesmo que ainda de forma fragmentada, dados epidemiológicos 
preocupantes a saúde pública
Ascaris lumbricoides no estado de Sergipe, levando em consideração os aspectos 
ambientais, sociais, faixa etária, entre outros fatores que possibilitaram um melhor 
entendimento do problema. 
exploratórios e descritivos. A natureza da pesquisa é de revisão bibliográfica, com 
levantamentos para coleta de dados realizados em web sites como: Scielo 
Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e 
Foram registrados apenas 16 trabalhos científicos com casos de infecção por 
Mediante a análise, identificou
crianças 64,70%, pois a maior porcentagem das pesqui
creches 37%, estando à carência de saneamento básico e hábitos de higiene como fatores 
associados à infecção 47,05%. Em relação ao sexo mais acometido, 64,70% das pesquisas 
não informaram, porém, em relação à distribuição 
68,75%. Mesmo sabendo dos agravos a saúde que o geohelminto pode provocar a maioria 
das pesquisas 68,75% não informaram as complicações clínicas dos pacientes. 
- É sabido dizer que além da subnotificação há
sp. em Sergipe, estando de acordo com a literatura quando enfatizam que as doenças 
parasitárias são negligenciadas pelos órgãos públicos, necessitando de dados 
epidemiológicos contextualizados, para fomentar novas p
aplicação de políticas públicas direcionadas ao problema.
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Ascaris lumbricoides é o parasita intestinal mais disseminado no mundo, 
com maior endemicidade nos países em desenvolvimento da África, Ásia e América latina. 
Por ser um geohelminto, sua transmissão está diretamente associada ao déficit de 
saneamento básico, principalmente, em regiões com condições insalubres de moradia, 
assim como, pelos determinantes ecológicos que viabilizam sua transmissão. No Brasil, 
várias regiões são endêmicas da Ascaris sp., entretanto, a região nordeste se destaca 
quando comparada a outras localidades do país, sobretudo, por existir uma situação 
deficitária de saneamento básico, tendo uma maior incidência em crianças em idade pré
escolar, reproduzindo mesmo que ainda de forma fragmentada, dados epidemiológicos 
preocupantes a saúde pública. Objetivos - Desenvolver uma análise epidemiológica da 

no estado de Sergipe, levando em consideração os aspectos 
ambientais, sociais, faixa etária, entre outros fatores que possibilitaram um melhor 
entendimento do problema. Método – Estudo com abordagem quantitativa, objetivos 
exploratórios e descritivos. A natureza da pesquisa é de revisão bibliográfica, com 
levantamentos para coleta de dados realizados em web sites como: Scielo 
Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. 
Foram registrados apenas 16 trabalhos científicos com casos de infecção por 
Mediante a análise, identificou-se uma maior incidência de infestação do parasita em 
crianças 64,70%, pois a maior porcentagem das pesquisas foi desenvolvida em escolas e 
creches 37%, estando à carência de saneamento básico e hábitos de higiene como fatores 
associados à infecção 47,05%. Em relação ao sexo mais acometido, 64,70% das pesquisas 
não informaram, porém, em relação à distribuição Aracaju apresentou uma maior incidência 
68,75%. Mesmo sabendo dos agravos a saúde que o geohelminto pode provocar a maioria 
das pesquisas 68,75% não informaram as complicações clínicas dos pacientes. 

É sabido dizer que além da subnotificação há uma escassez de estudos sobre a 
. em Sergipe, estando de acordo com a literatura quando enfatizam que as doenças 

parasitárias são negligenciadas pelos órgãos públicos, necessitando de dados 
epidemiológicos contextualizados, para fomentar novas pesquisas e consequentemente, a 
aplicação de políticas públicas direcionadas ao problema. 

Ascaris lumbricoides1; Negligenciadas2; Saneamento básico3. 
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