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RESUMO 
 
 

Atualmente em grande parte dos países em desenvolvimento as parasitoses intestinais ainda 
constituem um sério problema de saúde pública, principalmente, em função de condições 
sanitárias inadequadas e hábitos higiênicos precários. As parasitoses de transmissão fecal oral 
têm grande importância neste contexto, podendo expor humanos a uma série de patógenos 
que podem contaminar o ambiente e consequentemente a água de consumo e diversos 
alimentos. O crescente número de cães domiciliados, peridomiciliados e errantes possui um 
papel epidemiológico importante na contaminação do solo de áreas públicas por fezes, que 
constituem uma importante via de transmissão de zoonoses parasitárias. Cabe ressaltar, 
entretanto, que a contaminação destes ambientes também pode ser resultante da deposição 
de fezes humanas nos mesmos, hábito higiênico extremamente inadequado, mas que ocorre 
com certa intensidade, sendo consequente da permanência de mendigos e andarilhos, que 
pelo fato de não estabelecerem residência acabam defecando nestes locais, o que ocasiona 
um grave problema para os moradores da região, principalmente para crianças, por brincarem 
no chão e por terem hábitos precários de higiene e baixa imunidade. No solo ocorre a 
prevalência e o desenvolvimento embrionário de ovos, que, em condições adequadas, 
permanecem infectantes por vários meses. No presente estudo objetivou-se determinar a 
ocorrência de ovos e larvas de helmintos em amostras de solo e de fezes coletadas em praças 
públicas de dois municípios do Estado de São Paulo, a saber: Santo Antônio do Pinhal e 
Pindamonhangaba. Para tanto, as praças públicas foram primeiramente observadas, 
analisando-se a presença de animais ou de crianças no local e em seguida foram coletadas 4 
amostras em 3 praças públicas de cada cidade, totalizando em 24 amostras de fezes e 2.880g 
de solo, ou seja, 120g de solo em uma distância de aproximadamente 2 metros para cada 
amostra de fezes, dividindo-as em 4 alíquotas de 30g para analise. Todas as amostras 
coletadas foram processadas utilizando os métodos de Willis adaptado, Hoffman e Rugai 
adaptado. Observou-se que das 24 amostras coletadas, 6 foram positivas (25%) e dentre elas 
5 (83%) apresentaram ovos de Ancylostomidae, 1 (16,6%) apresentou ovos de Trichuris spp. e 
2 (33,3) apresentaram larvas de nematóides. Já nas amostras de solo, foram encontradas 
apenas larvas de nematóides. Conclui-se que praças públicas podem representar riscos a 
saúde da população que freqüenta esses ambientes, pois foram observados nas amostras 
contaminadas, parasitos com potencial zoonótico, dentre os quais estão os agentes etiológicos 
de doença como a larva migrans cutânea e tricuríase. 


