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A estrongiloidíase humana está entre as doenças parasitárias mais prevalentes 
no Brasil e é uma doença crônica ocasionada por nematoides intestinais incluídos 
no gênero de Strongyloides. No caso dos Strongyloides, apenas as fêmeas são 
parasitas e, normalmente, localizam-se no intestino delgado e produzem larvas 
que no meio externo podem dar origem a machos e fêmeas. A infecção pode 
ocorrer por meio da penetração tegumentar, transmissão oral e autoinfecção. 
Embora sobressaia-se em crianças a doença, pode afetar pacientes de qualquer 
idade e cursar de maneira assintomática na maioria dos indivíduos infectados. 
Entretanto, em paciente imunodeprimidos a infecção por S. stercoralis pode 
culminar na hiperinfecção acometendo os pulmões e o trato gastrointestinal e 
chegando até mesmo em órgãos que não estão incluídos no seu ciclo natural, 
nesses casos temos o surgimento de graves sintomas gastrointestinais podendo 
até mesmo ser fatal. Os autores relatam caso de infecção por Strongyloides 
stercolaris diagnosticado através de biópsia, focando aspectos histopatológicos, 
em um paciente de 63 anos de idade, que apresentava sintomatologia de 
epigastralgia a 2 meses, o que o levou a procurar assistência médica. Ao estudo 
histopatológico, foram enviados fragmentos gástricos com o intuito de pesquisa 
de H. pylori. As alterações da mucosa gástrica consistente principalmente na 
região do antro com hiperplasia foveolar e folicular, ausência de H. pylori, 
ulceração, numerosos Strongyloides stercolaris com atividade inflamatória severa 
com eosinófilos e neutrófilos, além de edema, vasocongestão e micro-
hemorragias. Devido às alterações encontradas foi recomendado pelo médico 
patologista a investigação de estado de imunossupressão ou doenças crônicas. 
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