PARASITOSES EM IDOSOS E FATORES ASSOCIADOS
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RESUMO

A frequência de enteroparasitoses em idosos está aumentando cada vez mais em diversas áreas do
país. Estas patologias assumem um papel relevante nos idosos devido a suas implicações clínicas e
sociais, tendo em vista que, temos um clima e situações sócio econômicas que possibilitam a
ocorrência das doenças parasitárias. Esse estudo teve como objetivo verificar através de uma revisão
sistemática, a incidência de parasitoses em idosos e seus fatores associados. A pesquisa foi realizada
em artigos inseridos nas bases de dados SciELO, MEDLINE, LILACS e PubMed, no período de 2008
a 2018 em periódicos em língua portuguesa e inglesa e utilizou-se os seguintes descritores
selecionados mediante consulta aos DeCS: doenças parasitárias, parasitoses e geriatria. Foram
identificados 83 artigos, dos quais 11 atenderam os critérios de inclusão deste estudo. Nos trabalhos
os pesquisadores relataram que nos idosos a imunidade é mais susceptível, diferente de crianças e
adultos, necessitando acompanhamento destes por conta da probabilidade de incidências de doenças
e consequências maiores podendo levar a morte. Dos onze artigos que foram embasamento de análise,
apresentaram uma alta prevalência de idosos acometidos por enteroparasitoses, ressaltando ainda que
esses resultados se mostraram independentes de situações sócio demográficas e/ou econômicas. Entre
os estudos analisados todos estavam escritos em língua portuguesa e inglesa, sendo que foram
publicados nos anos de 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017, vale ressaltar que nas plataformas de busca
incluídas nesse estudo não encontrou-se nenhum estudo datado do ano de 2018. Acredita-se que uma
maior quantidade de pesquisas sobre o tema deve ser desenvolvida uma vez que o envelhecimento e
o aumento da expectativa de vida estão mudando a saúde da população brasileira, que ainda sofre
seriamente com as doenças infectoparasitárias.
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