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INTRODUCCIÓ 

Els oxiürs o Enterobius Vermicularis, són petits cucs intestinals de color blanquinós o 

grisos, de 05 a 1 cm aprox. És una infecció comú en nens d’edat escolar. 

Es transmeten per la ingesta d’aliments o terres contaminats o per contaminació amb 

restes fecals. Els ous poden romandre durant setmanes en robes, sòl i ungles.  

Els oxiürs immadurs es localitzen en l’intestí prim, mentre que els adults, que són de 

color blanc i d’uns 4-6 mm de longitud viuen en l’intestí gruixut. Des d’aquest migren 

generalment a la nit cap als marges de l’anus i les seves proximitats; és on les 

femelles dipositen el seus ous que contenen larves. 
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SÍMPTOMES MÉS COMUNS 

 El símptoma més comú és picor anal o perianal de gran intensitat i que es presenta amb 

més freqüència a la nit. 

 Les nenes poden presentar picor també a la zona externa de la vagina, com flux vaginal 

fora del comú. 

 Pot presentar-se sensació de coïssor o molèsties a la micció, que es podrien confondre 

amb una infecció urinària. 

 Erosions a la pell, per intensificació en el fet de gratar. 

 Dificultat en la conciliació del son, i presència d’esgotament al llarg del dia. 

 Pot aparèixer febre. 
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CONSELLS I ACTUACIONS EN CAS DE SOSPITA 

 Podem fer una comprovació, mirant si hi ha presència de cucs a les caques.  

 

 També es pot procedir a la inspecció de la zona de l’anus, per veure la presència 

dels cucs.  

 

 Amb la finalitat de poder observar microscòpicament la presència dels cucs, es 

poden utilitzar tires adhesives (test de Graham). 

 

 En cas de detecció parleu amb el vostre pediatre, per tal que us indiqui el millor 

tractament. Normalment és un tractament oral, i que a vegades es sol repetir als 

20 dies (per eradicar possibles ous que hagin sobreviscut). 

 

 Alguns pediatres recomanen administrar el tractament a totes les persones que 

conviuen de forma propera amb el nen, per tal d’evitar contagi o propagació. 



MESURES PREVENTIVES DE CONTAGI 
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 No ventilar ni agitar la roba de l’habitació on dorm el nen (podem 

escampar els ous dels cucs per l’estància). 

 

 Rentar amb aigua calenta (60-90º) tota la roba interior del nen, 

tovalloles, llençols i fundes. 

 

 Extremar la higiene dels banys. 

 
 Utilitzar detergent antibacterià. 

 

 Portar les ungles netes i curtes, i evitar mossegar-se-les. 

 
 Fomentar l’hàbit de rentar-se les mans després d’anar al bany, abans 

de dinar... sempre que es tinguin les mans brutes. 

 
 Educar al nen a no posar-se objectes a la boca. 
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ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA 

Després del tractament, es recomana deixar passar 24 hores abans de que el nen o 

nena torni a l’escola o centre educatiu. 

Notificar a la direcció del centre i al professorat, per mantenir les mesures higièniques 

correctes: 

 Rentat de mans després d’anar al lavabo. 

 Portar les ungles netes i curtes. 

 Vestir roba que impedeixi que es puguin gratar. 
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