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Resumo: O presente estudo avaliou a ocorrência de parasitas com potencial zoonótico em amostras ambientais e 

de animais domésticos de três comunidades do município de Ponta Grossa, Paraná. Para isto, amostras 

ambientais de domicílios e peridomicílios foram obtidas de 10 pontos distintos (n=60). Adicionalmente, 

amostras fecais de cães domiciliados na área de estudo também foram coletadas (n=36). Para as análises 

coproparasitológicas, foram empregadas as técnicas de Hoffman, Pons e Janer (HPJ) e a de Faust e col. As 

amostras ambientais foram analisadas pelas técnicas de Rugai e HPJ. Os resultados dos exames 

coproparasitológicos evidenciaram geohelmintos com potencial zoonótico, como Ancylostoma sp.; Toxocara 

canis e Trichuris vulpis. Em 100% das amostras ambientais, foram observadas larvas rabditóides de 

Strongyloides sp., Ancylostoma sp. e nematoides de vida livre, através da técnica de Rugai, enquanto que por   

meio da técnica HPJ foram observados ovos embrionados de Ancylostoma sp.; T. canis e T. vulpis, além de 

larvas rabditóides de Strongyloides sp., em 87% das amostras. Faz-se necessário a adoção de políticas públicas, 

sobretudo na implementação de programas sanitários como o controle de cães errantes e melhoria do saneamento 

ambiental, a fim de evitar a exposição à agentes potencialmente patogênicos que impactam na saúde humana e 

animal. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“Zoonoses: para controlar é preciso conhecer”.  

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade do entorno do Campus UEPG, Uvaranas, totalizando cerca de 50 famílias. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

- Vilas circunvizinhas ao campus Uvaranas da UEPG, Ponta Grossa, PR, sendo elas: Rubine, 

Francelina e São Francisco.  

-As análises foram realizadas no Laboratório de Parasitologia Humana do DEBIO e no 

Laboratório de Parasitologia Clínica do DECLIN - UEPG.  

 

JUSTIFICATIVA 

São consideradas zoonoses, infecções de origem viral, bacteriana ou parasitária 

naturalmente transmitidas entre animais e o homem. O papel de cães e gatos como 

hospedeiros definitivos de parasitas com potencial zoonótico tem sido amplamente estudado e 

reconhecido como um importante problema de saúde pública (BLAZIUS et al., 2005).  

Sabe-se que animais domésticos proporcionam significativa melhoria na qualidade de 

vida dos indivíduos, aumentando o estado de felicidade, reduzindo sentimentos de solidão e 

melhorando as funções físicas e a saúde emocional (ANTUNES, 2006). No entanto, o 

crescente número de animais errantes em áreas urbanas, onde o saneamento básico é 

visivelmente precário, além do contato direto de animais domésticos com o homem, aumenta 

o risco de exposição à agentes de doenças zoonóticas. (TESSEROLI et al., 2005). 

Os parasitas intestinais estão entre os agentes patogênicos mais comumente encontrados 

em animais de companhia e constituem uma das principais causas de infecções intestinais. 

Dentre estes agentes, algumas espécies de helmintos e protozoários, que têm animais 

domésticos como hospedeiro definitivo ou intermediário, podem infectar o homem (LEITE et 

al., 2007). 

Entre os principais agentes zoonóticos, estão as espécies Toxocara sp., Ancylostoma sp., 

Strongyloides sp., Trichuris vulpis, considerados geohelmintos, além das espécies 

Echinococcus sp., Taenia sp, Dipylidium caninum, Dirofilaria imnitis, Giardia duodenalis, 
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Cryptosporidium spp., Sarcocystis sp. e Toxoplasma gondii, nos quais o principal mecanismo 

de transmissão está relacionado a veiculação hídrica e ingestão de alimentos contaminados 

com as formas infectantes (LIMA et al., 2010). 

Considerando o elevado número de indivíduos do município de Ponta Grossa que 

residem em regiões notadamente deficientes de saneamento básico, além da presença de 

animais errantes nas ruas, os quais representam um papel importante na contaminação do 

meio ambiente, somada à falta de conhecimento da população em geral sobre os principais 

agentes de zoonoses parasitárias, é imprescindível o desenvolvimento de ações universitárias 

extensionistas  junto à comunidade, a fim de construir novos e diferentes saberes  do ponto de 

vista epidemiológico e de Saúde Pública, por meio de ações em Educação e Saúde, visando 

minimizar a prevalência dessas  doenças e melhorar a qualidade de vida da população exposta 

constantemente à fatores de risco de infecção.  

OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência de parasitas com potencial 

zoonótico em amostras fecais de animais domésticos domiciliados e de amostras ambientais, 

em três comunidades carentes no entorno do campus Uvaranas da UEPG, no município de 

Ponta Grossa, Paraná.  

METODOLOGIA  

O estudo foi desenvolvido em três comunidades circunvizinhas ao campus universitário 

da UEPG, nas vilas conhecidas como: Rubini, Francelina e São Francisco, localizadas no 

bairro de Uvaranas, Ponta Grossa, PR.  

Amostras fecais de cães que residem nos domicílios da área de estudo foram coletadas 

em frascos coletores individuais, fixadas em formol (10%) e armazenadas até o momento do 

seu processamento. Adicionalmente, amostras ambientais dos domicílios e peridomicílios da 

mesma área de estudo, foram obtidas de 10 pontos com profundidades e distâncias distintas, 

totalizando 60 amostras. Foram selecionadas áreas consideradas potencialmente de risco de 

infecção para crianças e adultos, onde observa-se a presença de animais errantes e ausência de 

saneamento básico (Fig. 1). Para as análises coproparasitológicas das amostras dos cães 

domésticos foram empregadas as técnicas de Hoffmann, Pons e Janer (HPG), seguida da 
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técnica de Faust e col.; enquanto que para as análises das amostras ambientais, empregou-se 

as técnicas de Rugai e HPG.  

 

Figura 1. Áreas de estudo consideradas de risco para transmissão de parasitas com potencial zoonótico (A-I 

Rubini; B –II Francelina; C- III São Francisco). Fotos- arquivo pessoal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas, ao todo, 36 amostras fecais de cães nos diferentes pontos da área de 

estudo: AI=16; AII=08 e AIII=12, as quais evidenciaram respectivas porcentagens, 43.7%; 

62.5% e 75%, de positividade para geohelmintos com potencial zoonótico: Ancylostoma sp.; 

Toxocara canis; Trichuris vulpis, além de larvas rabditóides de Strongyloides sp (Fig. 2).  

 

Figura 2. Porcentagem dos geohelmintos com potencial zoonótico encontrados nas amostras fecais de cães 

domésticos e microscopia óptica das formas parasitárias observadas no aumento de 400X: (A) - Ovo de 

Ancylostoma sp.; (B) - Ovo de Toxocara canis; (C) - ovo de Trichuris vulpis. Fotos- arquivo pessoal. 

Em relação às amostras ambientais, foram observadas larvas rabditóides e filarióides de 

Strongyloides sp., larvas rabditóides de Ancylostoma sp e vermes adultos de nematoides de 

vida livre em 100 % das amostras superficiais e profundas (10 cm) das três vilas estudadas, 

quando empregada a técnica de Rugai (Fig. 3-A, B, C). Por outro lado, as análises realizadas 

por meio da técnica HPJ evidenciaram ovos embrionados de Ancylostoma sp.; T. canis e T. 
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vulpis, além de larvas rabditóides de Strongyloides sp., em 87 % das amostras superficiais e 

profundas, corroborando com os resultados obtidos das amostras dos cães domésticos (Fig. 3- 

D, E, F). 

Nesse sentido, infere-se que o encontro de larvas de Strongyloides sp, Ancylostoma sp., 

bem como de ovos embrionados de Ancylostoma sp. T. canis e T. vulpis, representa 

significativa importância do ponto de vista epidemiológico, indicando a existência de 

condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento dos respectivos geohelmintos, o que 

constitui um risco para a saúde humana, devido a possibilidade de infecção e ocorrência da 

Estrongiloidíase, da Larva Migrans Cutânea (LMC), da Larva Migrans Visceral (LMV) e da 

Larva Migrans Ocular (LMO), respectivamente. Embora a espécie T. vulpis apresente alta 

especificidade de hospedeiros, neste caso os cães, já foram assinalados casos de infecção 

humana com sinais e sintomas de infecção entérica e de síndrome da Larva Migrans Visceral 

(AREEKUL et al., 2010). 

 

Figura 3: Microscopia óptica das formas parasitárias encontradas nas amostras ambientais pelas técnicas de 

Rugai e HPJ, respectivamente. (A) - Nematoide adulto de vida livre; (B) - Larva rabditóide de Strongyloides sp.; 

(C) - Fêmea de vida livre e diferentes estágios larvais de nematoides; (D) - ovo embrionado de Ancylostoma sp.; 

(E) - Ovo em estágio de desenvolvimento larval de Toxocara canis; (F) - Ovo embrionado de Trichuris vulpis. 
Fotos- arquivo pessoal. 

 

Após a realização do exame coproparasitológico dos cães, foram entregues laudos com 

os resultados e uma cartilha sobre zoonoses parasitárias. Os resultados das análises de fezes e 

ambienais serão apresentados à comunidade através de uma palestra educativa, a qual 

abordará o tema Zoonoses Parasitárias; o local ainda não foi definido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados obtidos demonstram a presença de parasitas com potencial zoonótico em 

cães domésticos domiciliados e em amostras ambientais do domicílio e peridomicílio, em 

áreas carentes do município de Ponta Grossa, PR. Desta forma, faz-se necessário a adoção de 

políticas públicas, sobretudo na implementação de programas sanitários como o controle de 

cães errantes, bem como a melhoria do saneamento ambiental, a fim de evitar a exposição à 

agentes potencialmente patogênicos que impactam na saúde humana e animal. Além da 

importância de acadêmicos extensionistas levarem essas informações até as pessoas, 

principalmente mais carentes, a fim de proporcionar um maior conhecimento e bem estar da 

comunidade. 

APOIO: Os autores agradecem a Fundação Araucária – Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão Universitária- 2019. 
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