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RESUMO 

 

Estima-se que mundialmente há mais de um bilhão de indivíduos infectados com 

helmintíases transmitidas pelo solo (HTS). Estas enteroparasitoses são 

categorizadas como doenças tropicais negligenciadas com a maioria dos casos nas 

regiões tropicais e subtropicais. Os principais agentes etiológicos das HTS são 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Toxocara e ancilostomídeos. As HTS são 

adquiridas principalmente pela exposição ao solo, água ou alimentos contaminados 

com fezes. Crianças representam o principal grupo de risco devido aos precários 

hábitos de higiene, geofagia e onicofagia. Frequentemente, são infectadas após 

exposição ao solo contaminado, durante recreação em parques e praças. As HTS 

afetam o equilíbrio nutricional da população infantil, gerando complicações como 

obstrução intestinal, prolapso retal, distúrbios neurológicos e depauperamento físico 

e mental. A proximidade existente entre seres humanos e animais de estimação 

como cães e gatos é um agravante, sob a ótica epidemiológica. O estado do Rio de 

Janeiro possui uma grande população de animais domésticos presente em praças e 

áreas públicas de lazer, representando um risco à população que frequenta esses 

locais. O objetivo desse trabalho foi analisar a presença de parasitos no solo de 

diferentes áreas públicas de lazer (parques, praças, quadras de esporte) localizadas 

nos municípios de Natividade e Nova Friburgo, RJ - Brasil e analisar as condições 

ambientais convenientes para o desenvolvimento de formas parasitárias nestas 

regiões. No período de setembro a novembro de 2017 foram coletadas 70 amostras 

de solo (superficiais e profundas). As amostras foram processadas e analisadas pelo 

método de Hoffman, Pons and Janer. A positividade geral encontrada foi de 37,1% 

(26/70), sendo 22,8 % (16/70) contaminadas com ovos de Ascaris lumbricoides, 

7,2% (5/70) com ovos de Ancilostomídeos, 7,2% (5/70) com ovos de Toxocara spp e 

12,8% (9/70) de amostras com a presença de larvas rabditóides. Também houve a 

presença de mais de um parasito na mesma amostra em 12,8% (9/70). Nova 

Friburgo apresentou maior contaminação nas amostras profundas que representam 

32% (12/50), Natividade apresentou o contrário, as amostras superficiais tiveram 

maior contaminação representando 35% do total (7/20). Tais resultados podem ser 

consequência da diferença das condições ambientais (clima, altitude, umidade e 

índice de precipitação nos meses de coleta) destes municípios. Destaca-se que 
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todas as praças analisadas não possuíam grades de proteção. Assim, nesse cenário 

epidemiológico devem-se considerar a contaminação ambiental por ovos e larvas de 

HTS, um fator de risco potencial para o estabelecimento de doenças parasitárias e 

zoonoses. Tais resultados evidenciam a necessidade de revisão das políticas e 

estratégias de enfrentamento das HTS, em vista dos possíveis danos ao público 

infantil e à qualidade de vida da população. A implementação de ações que visem a 

proteção e manutenção da limpeza das áreas públicas de lazer, ações educativas à 

população e campanhas de vermifugação de animais errantes são medidas que 

auxiliarão no controle da transmissão destas parasitoses.  

 

 

Palavras-chave:Helmintíases transmitidas pelo solo; Contaminação ambiental; 

Epidemiologia.  
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ABSTRACT 

 

It is estimated that more than one billion individuals are infected with soil-transmitted 

helminthiasis (HTS) worldwide. These enteroparasitoses are categorized as 

neglected tropical diseases with most cases in tropical and subtropical regions. The 

main etiological agents of HTS are Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Toxocara 

and hookworms. HTS are mainly acquired through exposure to soil, water or food 

contaminated with feces. Children represent the main group at risk due to poor 

hygiene, geophagy and onicophagy habits. They are often infected after exposure to 

contaminated soil during recreation in parks and squares. HTS affects the nutritional 

balance of the child population, generating complications such as intestinal 

obstruction, rectal prolapse, neurological disorders and physical and mental 

impoverishment. The proximity between humans and pets, such as dogs and cats, is 

aggravating from an epidemiological point of view. The state of Rio de Janeiro has a 

large population of domestic animals present in squares and public leisure areas, 

representing a risk to the population that frequents these places. The objective of this 

work was to analyze the presence of parasites in the soil of different public leisure 

areas (parks, squares, sports courts) located in the municipalities of Natividade and 

Nova Friburgo, RJ - Brazil and to analyze the convenient environmental conditions 

for development of parasites forms in these regions. From September to November 

2017, 70 soil samples were collected (superficial and deep). The samples were 

processed and analyzed by the method of Hoffman, Pons and Janer. They are 

positive in 37.1% (26/70), with 22.8% (16/70) contaminated with Ascaris lumbricoides 

eggs, 7.2% (5/70) with Hookworm eggs, 7.2 % (5/70) with Toxocara sp. eggs and 

12.8% (9/70) samples with the presence of rhabdidoid larvae. There were also more 

than one parasite in the same sample in 12.8% (9/70). Nova Friburgo presented 

greater contamination in the deep samples this represent 32% (12/50), Natividade 

presented the opposite, the superficial samples had greater contamination 

representing 35% of the total (7/20). These results may be a consequence of the 

difference in environmental conditions (climate, altitude, humidity and precipitation 

index in the collection months) of these cities. It should be noted that all the squares 

analyzed did not have protection grids. Thus, in this epidemiological scenario 

environmental contamination by HTS eggs and larvae should be considered as a 
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potential risk factor for the establishment of parasitic diseases and zoonosis. These 

results highlight the need for a review of policies and strategies to combat HTS in 

view of possible damages to children and the quality of life of the population. The 

implementation of actions aimed at protecting and maintaining the cleanliness of 

public recreation areas, educational actions to the population and campaigns of 

deworming of wandering animals are measures that will aid in controlling the 

transmission of these diseases.  

 

Key-Words:Helminths transmitted by soil; Environmental contamination; 

Epidemiology 
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INTRODUÇÃO 

 

Helmintíases Transmitidas pelo Solo (HTS) 

 

As enteroparasitoses de importância médica incluem um grupo de doenças 

causadas por protozoários e helmintos, que tem por habitat o intestino grosso ou 

delgado do homem. Apesar da infecção por enteroparasitos ser frequentemente 

banalizada por pais e até mesmo por profissionais de saúde, ela está associada à 

alta morbidade, por comprometimento do estado nutricional, afetando processos 

cognitivos, ou induzindo reações teciduais, como, por exemplo, obstrução intestinal 

e diarreia (COSTA- MACEDO & REY, 2008) 

Helmintíases são doenças intestinais causadas por parasitos helmintos que 

acometem mais de um quarto da população mundial e causam doença e deficiência 

substancial. Devido ao papel do solo contaminado na transmissão, os helmintos 

como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e ancilostomídeos (Ancylostoma 

duodenale e Necator americanus) são referidos, em termos de saúde pública, como 

agentes etiológicos das helmintíases transmitidas pelo solo (HTS). A estes também 

incluí-se Strongyloides stercoralis, que também causa doença negligenciada e 

possui elevada morbidade. A contaminação com estes helmintos ocorre por via oral 

através da ingestão de ovos embrionados presentes no solo, vegetais, alimentos e 

água contaminados ou via migração percutânea do estágio larvar infectante 

presente no ambiente.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2006) atualmente mais de três 

bilhões de indivíduos encontram-se infectados por helmintíases transmitidas pelo 

solo (HTS.) Em 2018, mais de 880 milhões de crianças no mundo necessitam de 

tratamento para essa doença.(OMS, 2018). As infecções e a morbidade crônica que 

essas doenças provocam persistem sempre que não há acesso a saneamento 

efetivo (MONTRESOR et al., 2009). 

As quatro espécies de helmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Ancylostoma duodenale e Necator americanus) às vezes ocorrem simultaneamente 

na mesma comunidade, o que resulta em infecções múltiplas, simultâneas. As 

infecções são adquiridas em um ambiente contaminado pelos estágios infecciosos 

dos vermes e por isso, as espécies são tratadas frequentemente de forma coletiva, 
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como uma única entidade, também denominada geohelmintíase. A persistência das 

HTS está intimamente associada à contaminação ambiental com fezes infectadas.  

As pessoas infectadas por helmintos transmitidos pelo solo disseminam ovos 

do parasita em suas fezes. Em áreas em que não há sistema de latrinas, o solo e a 

água em torno do vilarejo ou da comunidade são contaminados pelas fezes que 

contêm esses ovos. A persistência de HTS está intimamente associada à 

contaminação do ambiente com fezes de pessoas infectadas. Os sintomas de 

infecções helmínticas transmitidas pelo solo são inespecíficos e só se tornam 

evidentes quando a infecção é particularmente grave. Os sintomas incluem náuseas, 

cansaço, dor abdominal e perda de apetite. Essas infecções agravam a desnutrição 

e aumentam as taxas de anemia. Elas impedem o crescimento físico e o 

desenvolvimento cognitivo das crianças, contribuindo significativamente para o 

absenteísmo escolar.  

 

Ascaris lumbricoides 

 

São nematelmintos que parasitam os humanos e ocorrem em frequência 

variada em todo o mundo devido a diferentes condições climáticas, devido a seu 

modo de transmissão, estão diretamente ligados a saneamento básico (NEVES, 

2004). Os nematódeos Ascaris lumbricoides são considerados os maiores vermes 

intestinais e os mais comuns de infectar o homem (MARKELL, 1999). 

Os machos são de cor leitosa e possuem sua extremidade oral na parte 

anterior e tem três lábios com dentículos, dessa porção segue o esôfago e o 

intestino, posteriormente o reto. Possuem testículo, canal deferente e canal 

ejaculador que se abre na cloaca localizada a porção posterior, além dos dois 

espículos (NEVES, 2004). Podem chegar a 30 cm (ARAÚJO & GUIMARÃES, 2000). 

As fêmeas possuem cavidade oral e morfologia digestiva semelhante aos machos, 

sua porção posterior apresenta dois ovários, um útero, uma vagina, e vulva. 

(NEVES, 2004). São maiores que os machos, podendo chegar a 35 cm (ARAÚJO & 

GUIMARÃES, 2000). Os sexos podem ser diferenciados devido as características da 

cauda: curva nos machos e reta nas fêmeas (NEVES, 2004). Conforme ilustra a 

Figura 1.  
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Figura 1- Casal de Ascaris lumbricoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Atlas virtual de parasitologia da UFF. Acesso em 14 de Novembro de 2018. 

 

Na Figura 2, pode-se observar um ovo fértil de A. lumbricoides. Ovos 

férteispodem variar de redondos a pouco ovais, possuem carapaça grossa com uma 

camada no exterior de cor amarelo-acastanhada (devido ao contato com a bile), 

pouco regular e mamilonada. Eliminados não embrionados podem variar de 

comprimento (55 a 75µm) e de largura (35 a 50µm), enquanto os ovos inférteis, 

como mostrado na figura 3, são maiores (cerca de 90µm de comprimento) e 

possuem uma carapaça mais fina com papilas mamilonares irregulares e 

apresentam gordura no seu interior. (MCPHERSON &nPINCUS, 2012) (Fig. 2). 

Figura 2: Ovo fértil de Ascaris lumbricoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas virtual de parasitologia da UFF. Acesso em 12 de Novembro de 2018. 
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Figura 3: Ovo infértil de Ascaris lumbricoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Atlas virtual de parasitologia da UFF. Acesso em 14 de Novembro de 2018. 

 

De acordo com o ciclo biológico, ilustrado na figura 4, a transmissão do 

Ascaris lumbricoides é fecal-oral, e durante sua vida apresenta apenas um 

hospedeiro. Seu ciclo vital inicia-se quando o homem ingere um ovo fértil contendo 

larva L3, a forma infectante. O estômago contém alguns fatores e substâncias que 

auxiliam a eclosão da larva, sendo esses principalmente o baixo pH, sais, presença 

de CO2, e temperatura. Entre 18 e 24 horas após a deglutição, as larvas atingem o 

fígado, de dois a três dias, utilizam as veias cavas (inferiores ou superiores) para 

chegar ao coração e passados mais dois ou três dias (em um total de quatro a cinco 

dias após o contágio) chegam aos pulmões formando o ciclo pulmonar, ou ciclo de 

Loss (NEVES, 2004). 

Após oito dias de contágio, evoluem para o estágio L4, alcançam os alvéolos 

e mudam para L5. Estas sobem até a faringe onde são engolidas novamente 

passando pelo estômago e habitando o intestino delgado. Nesse local, tornam-se 

adultos em 20 a 30 dias e cerca de dois meses depois do início da infecção atingem 

a maturidade sexual, e começam a deposição de ovos não embrionados (NEVES, 

2004). 
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Figura 4- Ciclo biológico de Ascaris lumbricoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da CDC - Acesso em 15 de setembro de 2018. 

 

Quando há pequena quantidade de vermes, estes se localizam nas porções 

de íleo e jejuno do intestino delgado, porém em maior quantidade os parasitos 

podem espalhar-se por todo o órgão (NEVES, 2004). 

Analisando o ciclo biológico (Fig. 4) percebe-se que a contaminação do solo é 

feita pela eliminação de ovos nas fezes de hospedeiros (ARAÚJO, 1999), portanto, a 

transmissão acontece pela ingestão de ovos embrionados com a larva em estágio 

L3 podendo estar em alimentos mal lavados e água (NEVES, 2004) 

Para evitar o contágio de A. lumbricoides deve-se ferver a água ou filtrá-la 

antes de ingerir, lavar as mãos após contato com solo e não levá-las a boca. Em 

áreas com extrema contaminação podem ocorrer reinfecções, sendo necessário o 

controle dessa doença em comunidades não apenas a nível familiar e pessoal. 

Necessita-se de educação em saúde (NEVES, 2004). 

No momento em que esses animais completam o ciclo de Loss no pulmão, o 

sistema imunológico reage à infecção, aumentando a quantidade de eosinófilos no 
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sangue, caracterizando uma pneumonia eosinofílica motivada pelo movimento 

migratório da larva nesse órgão respiratório, qualificada como Síndrome de Loeffler 

(LOPES et al, 2005). Em infecções com alta carga parasitária pode ocorrer 

obstrução intestinal (NEVES, 2004). 

Cerca de um quarto da população mundial está infectada por A. lumbricoides 

(KONEMAN, 2006), este possui distribuição mundial, porém é mais prevalente em 

regiões de clima tropical e subtropical, principalmente em áreas de escasso 

saneamento básico (CDC, 2018). 

Quando há a infecção de ambos os sexos, ocorre a postura de ovos que se 

apresentam nas fezes. Desse modo o diagnóstico pode ser feito por métodos de 

sedimentação espontânea como o de Hoffman, Pons and Janer e/ou métodos de 

quantificação como método de Kato Katz (NEVES, 2004). Infecções com cargas 

parasitárias baixas, apenas de machos e, portanto sem ovos nas fezes, podem 

apresentar um resultado falso negativo no exame parasitológico de fezes. Já 

infecções só por fêmeas apresentam apenas ovos inférteis nas fezes, neste caso, 

podem ser confundidos com células vegetais (KONEMAN, 2006).  

O tratamento desta HTS é usualmente feito pelo uso de drogas como 

albendazol, mebendazol, levamisol, pamoato de pirantel e ivermectina. As dosagens 

devem ser estabelecidas por um médico após exame clínico, uma vez que variam de 

acordo com a carga parasitária. (NEVES, 2004). 

 

Ancilostomídeos 

 

Outros helmintos do filo Nemathelminthes, classificados como 

Ancilostomídeos, correspondem, na verdade, a duas espécies, o Ancylostoma 

duodenale e o Necator americanus. São da classe Nematoda, Ordem Strongylida, e 

Família Ancylostomatidae (REY, 2008). Embora sejam parasitos negligenciados, 

estima-se que 900 milhões de pessoas estejam infectadas por Ancilostomídeos, e 

destes 60 mil vem a óbito por ano. (NEVES, 2004). Ambas as espécies de 

ancilostomídeos (Ancylostoma duodenale e Necator americanus) estão presentes na 

África, Ásia e América, com maior prevalência em áreas de clima úmido e quente. 

Sendo a segunda maior causa de infecção helmíntica humana, atrás apenas de 

Ascaris lumbricoides. Necator americanus é predominante nos continentes 
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Americano e Australiano. Já Ancylostoma duodenale é mais encontrado no norte do 

continente africano, sul do Europa e no Oriente Médio (CDC, 2017). 

O primeiro relato da doença data do Antigo Egito, descrita em papirus 

próximo ao ano de 1600 a.C., na América, o Ancylostoma duodenoale teve sua 

presença registrada através do estudo de múmias pertencentes ao período pré 

civilização Inca, tendo chegado nesse local pela Sibéria e América do Norte. Necator 

americanus aponta ter derivado do continente africano e chegado ao Brasil, pelo 

tráfico de escravos. No território brasileiro, médicos como Otto Wucherer e 

Rodrigues de Moura publicaram estudos evidenciando o elo entre ancilostomídeos e 

anemia em 1875 (RÉ, 2011). 

Quando adultos, as duas espécies podem ser diferenciadas a partir de sua 

parte bucal. Necator americanus apresenta-se com duas lâminas cortantes inseridas 

numa cápsula bucal profunda, já o Ancylostoma duodenale possui dois pares de 

dentes ventrais no interior da cápsula bucal (NEVES, 2004), diferenças retratadas na 

figura 5. Uma vez adultos podem atingir até 1,5cm, seu gênero pode ser 

diferenciado pela existência de uma bolsa copuladora na banda dorsal do macho 

(KONEMAN, 2006). 

 

Figura 5: Cavidade oral de Necator americanus à esquerda e Ancylostoma 

duodenale à direita. 

Fonte: Fiocruz. Acesso em 12 de Novembro de 2018. 

 

Os ovos de Necator americanus e Ancylostoma duodenale são 

morfologicamente indistinguíveis entre si e identificados por possuírem carapaça fina 

e transparente, de formato ovóide ou elíptico (REY, 2008), correspondente ao ovo 
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da Figura 6. Estão parcialmente embrionados ao serem eliminados, com 

comprimento variável entre 58 e 76 μm e largura de 36 a 40 μm. (MCPHERSON & 

PINCUS 2012). As células permanecem unidas, formando uma área transparente 

entre elas e a casca. (KONEMAN, 2006). 

 

 

Figura 6: Ovo de Ancilostomídeo sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas virtual de Parasitologia da UFF Acesso em 12 de Novembro de 2018. 

 

A Figura 7 simboliza o ciclo biológico de ancilostomídeos, em que primeiro 

ocorre a penetração da larva infectante L3 no hospedeiro, através da pele 

(transmissão ativa), ou entrando nas mucosas pela via oral (transmissão passiva), 

em seguida, elas atingem a circulação sanguínea ou linfática e são transportadas 

até os pulmões. Após atingirem os alvéolos, as larvas migram para a traqueia, 

faringe e laringe, onde são deglutidas, alcançando o intestino delgado. As formas 

adultas fixam-se nesse órgão, através de sua cápsula bucal, onde também ocorre a 

reprodução (NEVES, 2004). 

Essa passagem pelos órgãos gera um conjunto de reações características, 

sendo identificadas como Síndrome de Löeffler, análogo nesse ponto à infecção por 

Ascaris lumbricoides (MCPHERSON & PINCUS, 2012). 
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Figura 7: Ciclo biológico Ancilostomídeos 

 

Fonte: Acervo da CDC, adaptado. Acesso em 15 de Setembro de 2018. 

 

O combate a essa doença deve ir além do uso de anti-helmínticos, em 

unidade familiar, deve-se tratar populações inteiras que vivem em áreas de pouco 

saneamento básico, além de educação em saúde e suplementação alimentar de 

ferro, para evitar a anemia. A,s drogas mais eficazes contra essa helmintíase são os 

benzimidazóis (NEVES, 2004). 

A gravidade da infecção se dá pelos sintomas primários e secundários, os 

quais se iniciam por inflamação e intenso prurido no local de penetração das larvas 

filarióides infectantes na pele, devido aos seus movimentos de contração e extensão 

e, principalmente, à produção de uma enzima similar à colagenase, a qual degrada o 

colágeno presente no tecido epitelial, facilitando a entrada destas no hospedeiro 

(NEVES, 2004)  

Indívíduos que sofrem de infecção crônica, ou infecção com grande 

quantidade de parasitos e/ou reinfecção frequente sofrem perda sanguínea, seguida 
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por anemia ferropriva uma vez que, esses helmintos, ao se instalarem no intestino 

delgado, alimentam-se de sangue. Um Anclostoma duodenale adulto chega a ingerir  

0,25ml de sangue por dia, e o Necator americanus 0,03ml. Portanto, crianças 

parasitadas por esses animais podem ter o crescimento e desenvolvimento 

severamente afetados, (MCPHERSON & PINCUS, 2012). Além da anemia, outros 

sintomas são relatados, como dor abdominal, fraqueza e indisposição, em casos 

menos frequentes, porém mais críticos, a pessoa infectada pode ter febre e diarréia 

com sangue. Devido a esse conjunto de sintomas e a frequência com que a 

população do Brasil é acometida, atribui-se a essa enfermidade o nome popular de 

“amarelão” (RÉ, 2011).  

A ancilostomose pode ter o diagnóstico clínico pela avaliação do médico, 

analisando os sintomas e considerando a anemia, mas é confirmado pelo exame 

parasitológico de fezes. Este pode ser feito pelo método de Hoffman, Pons e Janer, 

sedimentação por centrifugação e também o Método de Willis. Porém, como dito 

anteriormente, os ovos dessas espécies são indistinguíveis morfologicamente, assim 

não é possível identificar a espécie de Ancilostomídeo. Caso haja larvas rabditóides 

nas fezes, é necessário fazer a distinção dessas das larvas de Strongyloides 

stercoralis (NEVES, 2004), a Figura 8 permite vizualizar os detalhes que distinguem 

as larvas dessas duas espécies.  
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Figura 8: A- Larva rabditoide de Strongyloides stercoralis. B- Larva rabditoide 

de ancilotomídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A- Larva rabditóide de Strongyloides stercoralis, pequena cavidade bucal e 

grande primórdio genital (GP). B- Larva rabditóide de ancilotomídeos, cavidade bucal maior 

e pequeno primórdio genital (GP). Fonte: MCPHERSON & PINCUS (2012). 

 

Toxocara sp. 

Esses ascarídeos possuem distribuição mundial (CDC, 2017) e tem como 

hospedeiros naturais cães e gatos, desse modo, somente completam seu ciclo 

biológico de vida nestes animais, sendo denominados Toxocara canis e Toxocara 

cati, respectivamente. (NEVES, 2004). Os machos medem entre 4 e 6 cm de 

comprimento, são menores que as fêmeas, cuja variação é de 6 a 10 cm. Possuem 

três lábios em sua porção anterior e estrias em sua porção cervical (CDC, 2017). A 

Figura 9 exibe um animal adulto.  
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Figura 9: Forma adulta de Toxocara spp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CDC. Acesso em 12 de Novembro de 2018. 

 

A forma dos ovos é subglobular e sua casca é grossa,(Figura 10) tal 

característica lhe confere uma alta resistência ao ambiente, ficando viável por muito 

tempo. (GLICKMAN et al, 1981). Além disso, seu envoltório possui perfurações e 

sua cor pode ser castanha, no caso de Toxocara canis, ou semi-incolor em Toxocara 

catis.  

 

Figura 10: Ovos de Toxocara spp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CDC. Acesso em 12 de Novembro de 2018. 



13 

 

 

Em seu ciclo nativo, retratado na Figura 11, os ovos embrionados ao serem 

deglutidos, eclodem no intestino delgado dos gatos e cães, as larvas perfuram a 

parede desse órgão e alcançam a corrente sanguínea, passando pelo fígado e 

coração, tornando-se L4 no momento que atinge o pulmão. Em seguida, migram 

pela árvore brônquica, sendo deglutidas novamente e mais uma vez, chegam no 

intestino delgado, onde atingem a maturidade e depois de quatro semanas, 

começam se reproduzir, depositando seus ovos nas fezes do hospedeiro. (NEVES, 

2004). Os ovos embrionam-se com a larva em estágio L3, de 14 a 42 dias após 

saírem nas fezes, dadas as condições convenientes de temperatura (maior que 

10ºC) e umidade (LIMA et al, 2005 

 

 

Figura 11: Ciclo do Toxocara spp 

 

 

Fonte:Acervo da CDC, adaptado. Acesso em 15 de setembro de 2018. 
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Deve-se evitar áreas que possam ter o contato com fezes de animais 

infectados, como caixas de areia de parques infantis. É recomendável o tratamento 

familiar e do animal doméstico, assim como de animais errantes. Além disso, é 

indicado lavar as mãos após contato com solo, higienizar alimentos e ingerir apenas 

água tratada. (NEVES, 2004). 

No entanto, seres humanos podem infectar-se com esses parasitos, ao 

ingerirem ovos embrionados com a larva L3. Como o homem não é o hospedeiro 

definitivo, as larvas não são capazes de completar sua sequência de 

amadurecimento até a forma adulta e realizam migração aleatória entre os órgãos 

até sua morte, ou podem se encistar e permanecer por até 10 anos (NEVES, 2004). 

Essa migração acarreta sintomas e manifestações, que são chamadas de Síndrome 

da Larva Migrans Visceral ou SLMV (LIMA et al, 2005). Uma das características 

dessa patologia é uma eosinofilia e leucocitose pertinentes durante meses, podendo 

acarretar pneumonia eosinofílica simples, já descrita anteriormente. Em crianças, a 

SLMV pode causar uma deficiência no desenvolvimento, hipergamaglobulinemia, 

hepatomegalia e febre. Além do mais, há ocorrências de formas larvais nos olhos, 

sendo denominada Síndrome da Larva Migrans Ocular, propiciando uma reação 

inflamatória nessa região e se não houver o diagnóstico correto pode ser confundida 

com um retinoblastoma (MCPHERSON & PINCUS, 2012). 

A certeza de infecção por Toxocara sppse dá por exames de biópsia de 

tecidos possivelmente lesados, porém há uma dificuldade em se isolar a larva. 

Pode-se utilizar então, o imunodiagnóstico (ELISA) e histórico do paciente, como 

locais de epidemia, contato com animais transmissores, eosinofilia constante, 

hipergamaglobulinemia, hepatomegalia e exame oftalmológico. Essa enfermidade 

pode ser auto limitante em alguns casos, mas também há medicamentos eficazes, 

como albendazol, ivermectina, tiabendazol, leamisol, e febendazol. Para a reversão 

dos sintomas pode-se usar corticosteroide e anti-histamínicos (NEVES, 2004). 

 

Contaminação Ambiental  

 

Ovos maduros podem permanecer viáveis no solo por longos períodos 

dependendo de vários fatores, como condições climáticas, umidade e defecação do 

solo e exposição a luz solar (NKOUAYEP et al., 2017). 
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A principal fonte de infecção de HTS para hospedeiros específicos ou 

paratênicos é a presença de ovos e larvas no ambiente. Crianças representam o 

principal grupo de risco para estas helmintíases, devido aos precários hábitos de 

higiene, além dos hábitos de geofagia e onicofagia. Frequentemente, as crianças 

são infectadas após exposição ao solo contaminado, durante recreação em parques 

e praças (BLASZKOWSKA et al., 2013).  

Embora muito associadas a áreas rurais, as parasitoses intestinais também 

constituem um importante problema de saúde pública nos centros urbanos. Este fato 

se dá em razão do processo crescente de urbanização, verificado nas cidades de 

países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que resulta na concentração de 

pessoas na periferia das grandes cidades. Essa aglomeração, geralmente, ocorre 

em áreas com precária infraestrutra sanitária, causando contaminação ambiental por 

esgoto, que é distribuído pela ação da chuva, pássaros ou insetos (ROCHA et al., 

2011). 

Amostras de solo de ambientes urbanos demonstraram contaminação 

disseminada das áreas públicas com ovos de helmintos, principalmente aqueles 

pertencentes aos gêneros Toxocara, Ancylostoma, Trichuris, Ascaris, Uncinaria e 

Capillaria (BRENER et al., 2008; COLLI et al., 2015; AYDENIZÖZ-OZKAYHAN, 

2006; STOJCˇEVIC ́ et al., 2010; AHMAD et al., 2011; MOSKVINA et al., 2016; 

STEIMBAUN et al.,2017). 

Diversos estudos apontam que parques, praças públicas, playgrounds, caixas 

de areia, jardins, campos, clubes, praias, calçadas, ruas e terrenos abandonados 

utilizados como área de recreação, que são frequentados por animais, como cães e 

gatos, são locais de risco para a população humana adquirir doenças infecciosas, 

entre elas algumas zoonoses. 

A contaminação de ambientes utilizados para a recreação infantil constitui 

grave problema de saúde pública, devido à possibilidade de transmissão de 

parasitoses, como ascaridíase, ancilostomíase e, em especial, doenças como a 

larva migrans visceral e a larva migrans cutânea, devido à peculiaridade do ciclo 

biológico de seus agentes etiológicos e agregadas à proximidade existente entre 

seres humanos e animais de estimação, se tornam agentes de doenças 

relativamente importantes, sob a ótica epidemiológica (MIZGAJSKA, 1997; 
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MERCADO et al., 2004; CÁCERES et al., 2005; GURGEL et al., 2005; MORO et al., 

2008; MAIKAI et al., 2008). 

Essas parasitoses podem ainda afetar o equilíbrio nutricional das crianças e 

gerar complicações como: obstrução intestinal, prolapso retal, distúrbios 

neurológicos e depauperamento físico e mental (CASSENOTE et al., 2011). 

No Brasil, é grande a população canina e felina circulando livremente pelas 

praças e ruas públicas. Tais animais defecam, muitas vezes em locais públicos e, se 

infectados, contaminam o solo com várias formas parasitárias de diferentes agentes 

causadores de zoonoses, em especial os parasitos intestinais, Toxocara canis, 

Ancylostoma sp., Giardia duodenalis e Cryptosporidium parvum (GUIMARÃES et al., 

2005). Entretanto, informações sobre a ocorrência dos ciclos de transmissão 

zoonótica destes parasitos no Brasil, ainda são escassas. Recentemente, Fantinatti 

e colaboradores (2018) demonstraram a contaminação do solo por fezes de cães 

errantes contendo protozoários, na cidade do Rio de Janeiro.  

Diversos estudos avaliaram a contaminação de solos de praias, praças 

públicas e áreas de lazer no Brasil, encontrando prevalências variando de 0,56% a 

100% (CHIEFF & MÜLLER, 1976; SANTARÉM et al., 2008; NUNES et al., 2000; 

COELHO et al., 2001; SANTARÉM et al., 2004; GUIMARÃES et al., 2005; 

CAPUANO & ROCHA, 2005; ROCHA et al; 2011). 

No Quadro 1, são apresentados resultados  de trabalhos realizados no Brasil 

com amostras de solo nos últimos 42 anos.  

Quadro 1. Contaminação do solo em praças e parques públicos por helmintos 

no Brasil no período de 1976 a 2018. 

Estudo e ano UF Parasito mais 

prevalente 

Método 

MOTA et al., 2018 MG Ancylostoma sp. Faust; Lutz e 

Bearmann 

FARRELL et al., 2018 — Ascaris 

lumbricoides, 

Ancilostomideos 

eTrichuristrichiura 

Projeção do 

impacto de seguir 

as atuais diretrizes 

da OMS 
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SPRENGER el al.,2014 PR Ancylostoma sp ;  

Toxocara , 

Strongyloidea 

Faust;, Lutz e  

Baermann 

CHAMMARTIN et al., 2014 — Ascaris 

lumbricoides, 

Ancilostomideos e 

Trichuris. trichiura 

Informações do 

banco de dados do 

Global Neglected 

Tropical Diseases 

(GNTD). 

MOURA et al., 2013 RS Ancilostomideos, 

Toxocara spp;, 

Trichuris spp, 

Ascaris 

lumbricoides 

Técnica de 

Caldwell & Caldwel 

modifficado 

MARCHIORO et al., 2013 PR Toxocara sp Hoffman, Pons and 

Janer ; Faust 

MARQUES et al., 2012 SP Toxocara spp; 

Ancylostoma spp. 

Método de Faust, 

Caldwell & 

Caldwell 

modificado, e  

Baermann 

modificado 

MANDARINO-PEREIRA et 

al., 2010 

RJ 

 

Ancylostoma 

spp.;Toxocara 

spp. 

 

Rugai adaptado; 

Willis; Hoffman, 

Pons and Janer 

 

NEVES et al.,2009 MG Toxocara spp; 

Entamoeba spp 

 

 

 

Hoffman, Pons and 

Janer e Método de 

Faust 
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MORO et al., 2008 

 

 

 

RS 

 

 

 

Ancilostomídeo  

 

 

Método de Willis 

 

 

FRANCISCO et al., 2008 GO 

 

 

 

Ancilostomídeos; 

Toxocara spp. 

Método de Willis e 

Método de Rugai 

 

TIYO et al., 2008 PR 

 

 

 

Toxocara sp Hoffman, Pons e 

Janer ou Lutz 

 

CASSENOTE et al., 2008 SP 

 

 

Toxocara spp; 

Trichuris spp; 

Ancilostomideos 

 

Rugai adaptado, 

Willis , 

Cadwell e Cadwell 

 

OLIVEIRA et al., 2007 RS 

 

 

 

Toxocara spp; 

Ancilostomídeos.  

 

Técnica de Faust e 

Técnica de 

Baermann 

 

 

DIAS et al., 2007 SP Toxocara spp; 

 

Centrifugo- 

flutuação em 

nitrato de sódio 

CAPUANO & ROCHA, 2006 SP 

 

 

 

 

Toxocara spp; 

Ancilostomídeo 

;Trichuris spp ; 

Giardias Spp; 

Isospora 

Hoffman, Pons and 

Janer 
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GUIMARÃES et al., 2005 MG 

 

Toxocara spp; 

Ancilostomídeos 

 

Método de 

Sheater, dicromato 

de sódio ou nitrato. 

Método de 

Baermann. 

CASTRO et al., 2005 SP 

 

 

 

 

Toxocara spp; 

Ancilostomídeos. 

 

Método de Willis. 

ALVES et al., 2005 MG 

 

 

 

 

 

Toxocara spp; 

Ancilostomídeos. 

 

 

Willis modificado 

Caldwell & 

Caldwell 

modificado e 

Sheather e o 

Método de 

Baermann. 

SANTARÉM et al., 2004 SP Ancylostoma spp Baerrmann 

COSTA-CRUZ et al., 1994 MG Toxocara spp 

 

Método de Willis, 

solução saturada 

de sulfato de 

magnésio com 5% 

de iodeto de 

potássio. 

 

ALCÂNTARA et al., 1989 BA Toxocara spp Centrifugo- 

flutuação 

CHIEFF & MÜLLER., 1976 

 

 

 

 

Toxocara spp; 

Toxocara canis 

 

Caldwell & 

Caldwell 

modificado e 

método de Faust 
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JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de seres 

humanos infectados por helmintos no mundo é de aproximadamente 3,5 bilhões. 

(OMS, 2006). Essas parasitoses não são letais a curto prazo, porém quando 

associadas a quadros de anemias, má nutrição ou imunodepressão podem levar um 

indivíduo a óbito, ou comprometer a habilidade física e intelectual principalmente na 

população mais jovem. Tal declínio na saúde acarreta implicações econômicas, 

devido a não atuação dessas pessoas no mercado de trabalho (LUDWIG et al., 

1999). 

A OMS preconiza que o controle das parasitoses intestinais deva passar por 

três vertentes: tratamento, educação em saúde e melhoria das condições de 

saneamento básico. Dessa forma, quando detectada a infecção, o paciente deve ser 

tratado, a fim de evitar transmissão tanto pela via direta, quanto indireta. Agregado 

ao tratamento, além de políticas públicas, é importante que haja estratégias de 

educação, pois através do compartilhamento de conhecimento é possível fornecer 

informações sobre características biológicas e epidemiológicas de parasitos 

intestinais que podem facilitar a compreensão das vias de infecção e, 

consequentemente, auxiliar na prevenção. 

Os municípios de Natividade e Nova Friburgo possuem áreas de lazer para a 

população, as quais se distribuem em parques ecológicos, parques de diversão, 

praças públicas e quadras de esporte, que são, constantemente, frequentadas por 

crianças e animais de estimação. As cidades possuem condições climáticas 

propícias para o desenvolvimento do ciclo de vida de geohelmintos. A isso associa-

se a grande população de cães e gatos, sendo muitos desses abandonados nas 

ruas e em terrenos baldios. Tais animais podem ser reservatórios de formas 

parasitárias, importantes para a saúde pública e veterinária, sendo responsáveis 

pela contaminação do solo, água e alimentos, a partir da defecação. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o saneamento é um 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeito deletério sobre seu bem-estar físico, mental e social, portanto, é um 

fator importante para a fixação, desenvolvimento sócio-econômico e saúde de uma 

comunidade, em especial as agrícolas. 
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De acordo com o Instituto Trata Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros não 

têm acesso à coleta de esgotos e mais de 35 milhões não têm acesso à água 

potável. Sabemos que a falta de saneamento básico está diretamente relacionada a 

elevadas taxas de mortalidade, principalmente infantil, associadas a doenças 

infectocontagiosas. Segundo Santoni (2010) existem diversos estudos que 

relacionam a ausência de saneamento básico com altos índices de internações 

hospitalares e a proliferação de doenças de veiculação hídrica. 

Somado a esse grave problema de saúde pública, ainda temos que 

considerar que a exposição a dejetos, seja de origem humana ou animal, e o uso de 

água não tratada, aumentam o contato com parasitos patogênicos. Estudos 

brasileiros sobre a ocorrência de parasitos em amostras de solo ainda são escassos. 

Portanto, é fundamental para o país conhecer a dinâmica e o comportamento 

ambiental dos principais parasitos humanos e veterinários, além de avaliar os 

possíveis impactos da presença desses na saúde humana e animal. Esse é um 

tema de grande importância para a saúde e para a definição de políticas públicas, 

que visem a redução dos danos relacionados à exposição aos agentes etiológicos 

das helmintíases transmitidas pelo solo e demais parasitos. Fundamentado nessas 

evidências, torna-se importante avaliar a contaminação e distribuição de ovos e 

larvas de helmintos no solo de diferentes localidades públicas de lazer dos 

municípios de Natividade e Nova Friburgo, RJ. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Analisar a presença de parasitos no solo de diferentes áreas públicas de lazer 

(parques, praças, quadras de esporte) localizadas nos municípios de Natividade e 

Nova Friburgo, RJ - Brasil. 

 

Objetivos específicos 

 

(i) Dimensionar a exposição à formas parasitárias (ovos e larvas) de 

helmintos no solo de áreas públicas de lazer; 

(ii) Comparar o índice de contaminação nos diferentes tipos de amostras 

de solo (superficial e profunda) de áreas públicas de lazer dos 

municípios estudados; 

(iii) Analisar a distribuição dos helmintos transmitidos pelo solo, através de 

georreferenciamento para investigar a presença de possíveis 

aglomerados de infecção e sua correlação com as características 

ambientais nas regiões estudadas; 

(iv) Observar e analisar condições ambientais/climáticas convenientes que 

geram oportunidades para o desenvolvimento de formas parasitárias. 

(v) Contribuir com dados epidemiológicos sobre contaminação de solos de 

parques infantis de praças públicas das duas cidades do Estado do Rio 

de Janeiro envolvidas no estudo. 

(vi) Promover a discussão do tema na comunidade através da 

apresentação dos resultados na forma de relatórios, seminários e 

trabalhos em eventos de divulgação científica. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área do Estudo 

 

O presente trabalho foi realizado em diferentes áreas de lazer com areia, terra 

ou local gramado nos municípios de Natividade e Nova Friburgo, localizados no 

estado do Rio de Janeiro, Brasil (Figura 12). Foram incluídos parques, praças e 

quadras de esporte de diversos bairros dos perímetros rural e urbano de ambos 

municípios. 

 

Figura 12. Mapa do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: CEPERJ - Acesso em 21 de Outubro de 2018, 

 

A cidade de Natividade, localizada no noroeste fluminense, há 182 metros 

acima do nível do mar e possui 15.082 habitantes (IBGE, 2018), com clima ameno 

(Brasil Channel), e dois distritos nomeados de Bom Jesus do Querendo e Ourânia. 

Sua área abrange 390,6 km², tornou-se município no ano de 1947, quando foi 
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emancipada de Itaperuna -RJ. É banhada pelo rio Carangola sendo o único, e este 

pertence a Bacia Hidrogŕafica do Rio Paraíba do Sul por ser um dos afluentes do rio 

Paraíba do Sul.  

A cidade de Nova Friburgo está localizada na Região Serrana, sua população 

estimada é de 190.084 mil pessoas (IBGE, 2018) distribuídas na sede e em seus 

sete distritos: Riograndina, Campo do Coelho, Amparo, Lumiar, Conselheiro Paulino, 

São Pedro da Serra e Muri; estende-se por 938,5 km², com clima frio e seco. (Brasil 

Channel).  

 

Locais do estudo e avaliação ambiental  

 

A distribuição espacial dos pontos de coleta analisados foi realizada por 

ferramentas do Google Earth. E foram feitas análises estatísticas dos diferentes 

fatores de risco: esgoto, acesso a água tratada, presença de gradeamento na área 

de lazer, presença de animais errantes e presença de fezes. 

Na cidade de Natividade/RJ foram selecionados os bairros que possuíam 

parques infantis com areia, sendo eles Nossa Senhora de Lourdes e Santa Rita de 

Cássia (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Figura 13. Localização dos bairros com parques de Natividade - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: A. Mapa obtido no Google Maps. B. Foto do parque Nossa Senhora de 

Lourdes; C. parque Santa Rita de Cássia 

 

Em Nova Friburgo/RJ foram selecionados cinco parques nas localidades 

denominadas: Centro, Cascatinha, Cônego, Conselheiro Paulino e Olaria (Figura 

14). 
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Figura 14. Localização dos bairros com parques de Nova Friburgo - RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: : A. Mapa obtido no Google Maps. Parques de Nova Friburgo-RJ: B. Olaria; C. 

Conselheiro Paulino; D. Cônego;E. Centro e F. Cascatinha. 

 

Coleta do Material 

 

Durante o período de setembro a novembro de 2017 foram coletadas 

amostras de solo em áreas de lazer públicas nas zonas urbanas dos municípios 

supracitados. Todas as amostras foram analisadas no Laboratório Multidisciplinar I, 

do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense.  
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As amostras de solo foram coletadas por meio da raspagem da camada 

superficial do solo e acondicionadas separadamente em recipientes padronizados 

(sacolas plásticas com vedação, tipo ziploc). De cada praça, parque, quadra 

esportiva foram coletadas 10 amostras, sendo cinco superficiais e cinco profundas 

(após a perfuração de três centímetros da areia). Foi traçado um quadrante em cada 

área e foram coletadas amostras das quatro extremidades e do centro, sendo uma 

amostra superficial e uma profunda de cada ponto ilustrada na Figura 15 . As 

amostras foram coletadas uma única vez de cada área.  

 

Figura 15: Esquema de coleta de amostras, considerando as praças como 

áreas retangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi utilizado uma pá para a coleta superficial e outra para a profunda. As 

porções de areia foram armazenadas em sacolas plásticas e acondicionadas em 

geladeira, sendo processadas em no máximo 24 horas após a coleta.  

 

Processamento e exame microscópico 

 

As amostras de solo foram submetidas à sedimentação espontânea (Hoffman 

et al., 1934). De cada amostra utilizou-se 50 gramas misturadas com 250 mL de 

água destilada. Em seguida a suspensão foi filtrada em gaze, deixando em 

decantação de 2 a 24 horas em cálice de vidro de mesmo volume. Posteriormente, 

foram confeccionadas lâminas com aproximadamente 60 μL do sedimento e 30 μL 

A B 
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de lugol. Após montagem com lamínula, foi realizada observação microscópica, 

inicialmente no aumento de 10x, seguido de 40x.  
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RESULTADOS  

 

De acordo com o último censo do IBGE (2010), 76,4% dos domicílios 

natividadenses possuem esgotamento adequado e apenas 34,4% tem urbanização 

(bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio) feita de maneira correta. Este último 

censo também mostrou que 82,8% dos domicílios friburguenses possuem 

esgotamento adequado e apenas 58,2% tem urbanização feita de maneira correta. A 

Tabela 1 mostra outros fatores de risco que estão ligados a transmissão de HTS.  

 

Tabela 1. Fatores de risco associados à transmissão das HTS nos locais de 

estudo. 

 

       Município-RJ   Bairro  Presença de 

gradeamento 

Animais 

errantes 

Presença de 

fezes  

Natividade Nossa Srª 

de Lourdes 

 Não Sim Sim 

Natividade Santa Rita 

de Cássia 

 Não Sim Sim 

Nova Friburgo Olaria  Sim Sim Não 

Nova Friburgo Conselheiro 

Paulino 

 Sim Sim Não 

Nova Friburgo Cônego  Sim Sim Não 

Nova Friburgo Centro  Sim Sim Não 

Nova Friburgo Cascatina  Não Sim Sim 

 

No período de setembro a novembro de 2017 foram coletadas 70 amostras de 

solo (superficiais e profundas) 50 de Nova Friburgo, dos 5 parques estudades e 20 

de Natividade dos 2 bairros estudados. As amostras foram processadas e 

analisadas pelo método de Hoffman, Pons and Janer. A positividade geral 
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encontrada foi de 37,1% (26/70) (Tabela 2) sendo 22,8 % (16/70) contaminadas com 

ovos de Ascaris lumbricoides, 7,2% (5/70) com ovos de Ancilostomídeos, 7,2% 

(5/70) com ovos de Toxocara spp e 12,8% (9/70) de amostras com a presença de 

larvas rabditóides. Também ocorreu a presença de mais de um parasito na mesma 

amostra em 12,8% (9/70) (Gráfico 1). 

Houve também a presença de ovos de Ascaris lumbricoides juntamente com 

larvas rabditóidesem 4,3% das amostras, em igual quantidade de amostras com 

positividade para ambos os ovos de ancilostomídeoe Ascaris lumbricoides, assim 

também para amostras com a presença de ovos de Ascaris lumbricoides e Toxocara 

spp, conforme ilustra o gráfico 1.  

 

Tabela 2. Distribuição e contaminação de solo por agentes etiológicos de HTS 

nas diferentes áreas dos municípios de Natividade e Nova Friburgo-RJ, no 

período de setembro a novembro de 2017. 

N = tamanho amostral, n = número de amostras positivas; % porcentagem  

 

 

   Município-RJ     Bairro N (70) Positivo n (%) 

Natividade  Nossa Srª de Lourdes 2 2,9% 

Natividade Santa Rita de Cássia 6 8,5% 

Nova Friburgo Olaria 2 2,9% 

Nova Friburgo Conselheiro Paulino 3 4,3% 

Nova Friburgo Cônego 2 2,9% 

Nova Friburgo Centro 8 11,4% 

Nova Friburgo Cascatinha 3 4,3% 

Total  26 37.1% 
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O gráfico 1 revela a prevalência dos parasitos nas 70 amostras, colhidas nas 

duas cidades (Nova Friburgo e Natividade). 

 

Devido ao fato das duas cidades analisadas estarem em localidades 

diferentes do Estado, terem índices pluviométricos, temperatura e números de 

animais errantes distintos os resultados destas não foram semelhantes quando 

analisadas as porcentagens de estruturas parasitárias. (BRENER et al, 2008) 

Portanto, devem ser analisadas dissociadas. 

Nova Friburgo apresentou maior contaminação nas amostras profundas que 

representam 32% das amostras coletadas no município (12/50) (Tabelas 3 e 4; 

Gráfico 2),  
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Tabela 3. Formas parasitárias encontradas durante a análise das amostras de 

solo superficiais coletadas nas diferentes áreas do município de Nova 

Friburgo-RJ, no período de Setembro a Novembro de 2017. 

 

Bairro Ovos de A. 

lumbricoides 

Ovos de 

Ancilostomídeos 

Ovos de 

Toxocara 

sp. 

Larvas 

rabditoides 

Olaria - - - - 

Conselheiro Paulino + - - - 

Cônego + - - - 

Centro + - + + 

Cascatinha + - - + 

 

 

Tabela 4. Formas parasitárias encontradas durante a análise das amostras de 

solo  profundas coletadas nas diferentes áreas do município de Nova Friburgo-

RJ, no período de Setembro a Novembro de 2017.  

Bairro Ovos de A. 

lumbricoide

s 

Ovos de 

Ancilostomídeos 

Ovos de 

Toxocara 

sp. 

Larvas 

rabditóides 

Olaria + - - - 

Conselheiro Paulino + - - + 

Cônego - + - - 

Centro + + + + 

Cascatinha - - + + 
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Natividade apresentou o contrário, as amostras superficiais tiveram maior 

contaminação representando 35% do total (7/20) (tabela 5 e 6; gráfico 3). 

 

 

Tabela 5. Formas parasitárias encontradas durante a análise das amostras de 

solo  superficiais coletadas nas diferentes áreas do município de Natividade- 

RJ, no período de Setembro a Novembro de 2017.  

Bairro Ovos de A. 

lumbricoide

s 

Ovos de 

Ancilostomídeos 

Ovos de 

Toxocara 

sp. 

Larvas 

rabditóides 

Nossa Senhora de 

Lourdes 

+ - - + 

Saa Rita de Cássia + + + + 
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Tabela 6. Formas parasitárias encontradas durante a análise das amostras de 

solo  profundas coletadas nas diferentes áreas do município de Natividade- 

RJ, no período de Setembro a Novembro de 2017. 

Bairro Ovos de A. 

lumbricoides 

Ovos de 

Ancilostomídeos 

Ovos de 

Toxocara 

sp. 

Larvas 

rabditóides 

Nossa Senhora de 

Lourdes 

+ - - + 

Santa Rita de Cássia + - - + 
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As Figuras 16 e 17 evidenciam os achados parasitológicos encontrados nos 

parques analisados nesse trabalho. 

Figura 16. Formas evolutivas de alguns parasitos observados durante a 

análise microscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A e B. Ascaris lumbricoides; C e D. Toxocara sp.; E a H. 

Ancilostomídeos.aumento de 40x. 
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Figura 17: Lavas raditóides encontradas durante análise microscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:A, B,C,D,E,H e J observadas no aumento de 40x. F, G e I aumento de 10x.  

 

Devido ao fato de nenhum dos parques estudados em Natividade possuírem 

grades, não foi possível a comparação com parques dessa mesma cidade que 

possuíssem grades. Pelo mesmo motivo não foi possivel a comparação dos parques 

gradeados e sem proteção de Natividade com outros parques com e sem 

gradeamento de Nova Friburgo.  Desse modo foi feita a comparação da 
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contaminação dos parques com grades de proteção e dos que não a possuíam, das 

duas cidades, mostrada pelos gráficos 4 e 5.  
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Embora as duas cidades pertençam ao mesmo Estado, suas temperaturas, 

pluviosidade e umidade apresentaram diferenças no período estudado (Setembro, a 

Novembro de 2017), conforme elucidam os gráficos das figuras 18 19,20 e 21 do 

Instituto Nacional de Meteorologia. 

Figura 18: Condições climáticas de Nova Friburgo, no período de Setembro a 

Novembro de 2017, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia 

 

 

 

 

Legenda: A – Temperatura, B – Umidade e C – Precipitação. 
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Figura 19- Temperatura de Natividade- RJ, no período de Setembro a 

Novembro de 2017, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

Legenda: A: Temperatura no mês de Setembro, B: Temperatura no mês de Outubro, C: 

Temperatura no mes de Novembro 
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Figura 20 - Umidade de Natividade- RJ, no período de Setembro a Novembro 

de 2017, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

Legenda: A: Umidade no mês de Setembro, B: Umidade no mês de Outubro, C: Umidade 

no mes de Novembro. Umidade máxima no período: 95%, mínima d 50%;  
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Figura 21 –Precipitação de Natividade- RJ, no período de Setembro a 

Novembro de 2017, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

Legenda: A: Precipitação no mês de Setembro, B:Precipitação no mês de Outubro, 

C:Precipitação no mes de Novembro. Precipitação máxima no período: 65 mm,  mínima de 0 

mm 

 

Por Natividade não possuir uma estação de meteorologia própria, a utilizada 

no estudo é Itaperuna- RJ por se tratar da estação que abrange a cidade Natividade-

RJ. 
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A tabela 7 apresenta os resultados obtidos através do teste chamado qui-

quadrado o qual mostra quais fatores estão associados. Fatores com o resultado 

acima do nível de sinificância escolhido (0.05) nao estão associados. 

 

Tabela 7- Análise estatística dos fatores de risco associados a 

contaminação 

 

 Fatores de risco                             Resultado do teste qui- quadrado 

 

Presença de grades/ 

Contaminação acima da metade 

do total de amostras                                   

 

Presença de fezes/ 

Contaminação acima da metade 

do total de amostras 

 

Presença de grades/ presença de 

fezes 

 

0,80 

 

 

 

0,80 

 

 

 

0,05 

Nivel de significância 0;05. 
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DISCUSSÃO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 

Natividade e Nova Friburgo possuem mais de 70% dos domicílios com esgotamento 

adequado. Além disso, em 2014 de acordo com o IBGE, a cada 1000 crianças 

nascidas vivas em Nova Friburgo, 10,83 vem a óbito, em Natividade o índice é de 

21,05. Em 2016, a cada mil habitantes friburguenses 0,3 foram internados em 

hospitais por diarréia, no mesmo ano, 2 de cada mil Natividadenses também foram 

hospitalizados pelo mesmo mal.  

Neste trabalho os dois parques analisados na cidade de Natividade não 

possuíam grades ou quaisquer outro tipo de segregação que restringisse a 

propagação de zoonoses oriundas de animais que por ali passam, como cachorros, 

cavalos e gatos. Nova Friburgo apresentou melhor proteção de seus parques, 4 das 

5 praças analisadas dispunham de grades e portões, porém no momento da coleta 

de amostras observou-se portões abertos, e não havia cadeados ou um agente da 

prefeitura responsável pela vigilância dos mesmos. (Tabela 1)  

Notou-se ao apurar o índice de contaminação das areias desses parques, 

que, embora os parques protegidos possam diminuir a contaminação, esta existe 

numa escala semelhantes aos parques sem proteção, conforme elucidam os 

gráficos 4 e 5.  

É possível perceber que na cidade de Nova Friburgo, a maior parte das 

amostras positivas são profundas, já em Natividade ocorreu de forma inversa, as 

superficiais tiveram maior presença de estruturas parasitológicas (Tabelas 3 a 6; 

Gráficos 2 e 3). Esta última se assemelha a um trabalho análogo feito na 

comunidade rural de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia, onde a maior 

parte das amostras positivas foram superficiais. (ANDRADE et al., 2018).  

Essas diferenças podem ser explicadas pelas condições ambientais 

específicas de cada município. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia 

em Nova Friburgo, choveu os três meses de coleta, em Natividade apenas os dois 

últimos meses (Figuras 18 e 19), e além disso a umidade de Nova Friburgo nos 3 

meses ficou acima de 80%, em Natividade esse índice apenas predomina no mês de 

Novembro (Figuras 18 e 19). Isso ocorre devido a altitude, já que a primeira cidade 

está a 846 metros acima do nível do mar e a segunda a 182, conferindo assim um 
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clima tropical de altitude ao município serrano do Rio de Janeiro e tropical ao do 

noroeste do Estado. Pode-se inferir dos gráficos apresentados nas figuras 18 e 

19que a temperatura de Nova Friburgo no período estudado está em torno de 20ºC, 

em Natividade as temperaturas máximas ficam em torno de 35ºC. Possivelmente, 

essas diferenças podem ser uma das explicações das cidades terem apresentado 

índice de positividade diferentes com relação a profundidade das amostras.  

Sabe-se que ovos férteis de Ascaris lumbricoides embrionam em 15 dias se 

houver condições ambientais favoráveis, como umidade maior que 70%, 

temperatura variando de 25 a 30ºC, e oxigênio, enquanto os ovos de 

Ancilostomídeos necessitam de altas temperaturas, umidade acima de 90% e boa 

oxigenação para eclodirem em larvas rabditóides, (NEVES, 2004). As características 

do primeiro helminto corroboram com os resultados apresentados, pois ambas as 

cidades apresentam esses atributos, Ascaris lumbricoides aparecem em primeiro 

lugar nas duas cidades e nas amostras superficiais e profundas. Porém o mesmo 

não ocorreu comancilostomídeos. 

Em Nova Friburgo, ovos deste animal foram encontrados apenas em 

amostras com 3 cm de profundidade, já em Natividade, somente em amostras de 

superfície. Essa contradição pode estar vinculada a não conformidade das 

necessidades de eclosão dos ovos uma vez que de acordo com os gráficos do 

Instituto Nacional de Meteorologia, Nova Friburgo possui umidade suficiente mas 

temperaturas baixas, e Natividade possui temperatura conveniente mas baixa 

umidade.  

Considerando ainda que há mudanças climáticas nas cidades durante o ano, 

novos estudos deverão ser feitos para entender essa diferença de resultados, uma 

vez que não se tem conhecimento sobre quais estações do ano é iniciada a 

contaminação, pois os ovos desses helmintos, como o Toxocara spp, tem uma longa 

durabilidade no solo, sendo fortes contaminantes durante todo o ano (GLICKMAN et 

al., 1981). 

Um estudo com o objetivo de avaliar a variação sazonal de contaminação por 

helmintos transmissíveis pelo solo, na cidade de Maringá no sul do Brasil, 

evidenciou que uma menor heterogeneidade de parasitos no inverno, já no verão um 

valor mais baixo de parasitos foram encontrados nas amostras. (TIYO et. al., 2008). 

Em ambas as cidades, Natividade e Nova Friburgo, Ascaris lumbricoides foi o 
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parasito mais prevalente na contaminação de amostras coletadas de areia, com 

índice de contaminação de 22,8% (26/70), com seus ovos presentes em 100% dos 

parques analisados. Situações similares ocorrem em outras cidades, como na 

cidade de Uberlândia, em que pesquisadores analisaram amostras de areia, solo 

moído e grama coletadas em dias ensolarados e chuvosos e obtiveram um 

percentual de 15,3% de amostras positivas para Ascaris lumbricoides, além de 

contaminação porancilostomídeo , Trichuris sp, e Strongyloides sp.(MOTA et al., 

2018). Neste trabalho também foi utilizado o método de Ritchie favorecendo o 

encontro desses últimos. 

O estudo feito em Natividade e Nova Friburgo não apontou a presença 

desses parasitos, isso pode ser justificado pela técnica utilizada, já que apenas foi 

feito o método de Hoffman, Pons and JanerMota e colaboradores (2018) utilizaram 

os dois métodos (Ritchie e Hoffman, Pons & Janer), além de amostras com outras 

matrizes como areia e grama em seus estudos, ampliando as possibilidades de 

recuperação das estruturas parasitárias. 

Um fator que parece influenciar nos resultados dos métodos de diagnóstico 

parasitológicos, são os detritos aparentes nas lâminas preparadas com material 

obtido, a partir de sedimentação espontânea, dificultando a análise do material.  

(MOTA , 2015) 

Em virtude de Nova Friburgo possuir mais parques infantis com areia, foi 

possível comparar os resultados do centro da cidade com os locais de periferia, e foi 

visto que os parques localizados nos arredores tiveram um menor índice de 

contaminação apenas 20% a 30% contaminadas (2/10 a 3/10), em comparação ao 

parque central com 80% de amostras positivas (8/10), mostrados na Tabela 2. 

Um trabalho semelhante foi feito em Sorocaba, porém com foco em ovos de 

Toxocara spp no solo. No entanto na cidade paulista estudada as amostras 

periféricas tiveram um índice maior de ovos deste parasito do que as do centro 

devido a maior presença de cães errantes (COELHO, 2001).  

Embora a relação de amostras positivas (26/70) oriundas de Natividade e 

Nova Friburgo estar abaixo da metade, e mais de 70% dos lares possuírem 

saneamento básico, quando explora-se os ambientes públicos como, os parques 

infantis das praças municipais e seu correto isolamento de animais errantes e outras 

fontes de contaminação, percebe-se que em alguns locais isto é feito de forma 
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extremamente precária. Tais fatos esclarecem a razão de parques com e sem  

proteção de Nova Friburgo e Natividade terem um índice de contaminação 

semelhante (gráficos 4 e 5), uma vez que demonstram a ineficácia de grades sem 

uma equipe municipal responsável pela limpeza e acesso a eles.  

A fim de verificar a importância desses animais na propagação de doenças 

helmínticas, fezes frescas de cães de rua da cidade de Seropédica-RJ foram 

examinadas por profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi 

observado a presença de ovos e larvas de ancilostomídeos, ovos de Toxocara spp e 

Trichuris spp, e oocistos de Cryptosporidium spp e Cystoisospora ohioensis. 

(MANDARINO-PEREIRA et al., 2010). 

A presença de cistos de Giardia lamblia em fezes de cães errantes no Rio de 

Janeiro  também já fio demonstradas (VOLOTÃO et al., 2007 & 2011 e FANTINATTI 

et al., 2018). Não só os cães de rua estão infectados, há presença de cães 

domésticos infectados com helmintos, 38,9% dos animais estudados na província de 

Khuzestan, no Irã apresentaram ovos de nematelmintos dos gêneros taenidídeos e 

ascarídeos. (BEIROMVAND et al., 2018).  

Um estudo brasileiro feito em Umuarama no Estado do Paraná, demonstrou a 

associação entre cães domésticos infectados com Toxocara spp e crianças com 

sorologia IgG positiva para esse helminto, as quais convivem com esses animais, 

tendo índice de positividade para Toxocara spp em praças, escolas e os domicílios 

que elas e esses animais frequentam. A análise revelou que 17,8% das crianças já 

tiveram contato com esse parasito, 29,3% dos cachorros estão contaminados e 

100% das praças contam com a presença de ovos de Toxocara spp, o índice foi 

menor para escolas (23,1%) e para domicílios (18,9%) (MANINI et al., 2012). 

Outro estudo revelou a presença de helmintos em outras áreas que não os 

parques infantis, de acordo com um estudo feito em Lavras- MG, de 18 escolas e 

creches pesquisadas, 22,2% estavam contaminadas com ovos e larvas de 

ancilostomídeos. Esse estudo também examinou areias de áreas infantis de sete 

clubes, onde estruturas parasitárias desse nematelminto também foram identificadas 

em 28,6% nesses locais de lazer (GUIMARÃES et al., 2005).   

Os parques sem proteção de Nova Friburgo e Natividade apresentavam fezes 

no solo no momento da coleta (Tabela 1), em todos os parques havia cães errantes 

nas redondezas, evidenciando que essa seja uma das principais fontes de 
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contaminação de areia. Tal situação pode aumentar os índices de internação por 

diarréia dessas cidades, e emcasos de crianças de pouca idade, agravar a saúde. 

O mesmo foi demonstrado num estudo feito na cidade de Teixeira na Paraíba, 

onde fezes de crianças que frequentam a creche pública nesse município foram 

analisadas, e foram encontradosAscaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, 

Giárdia lamblia, Entamoeba histolytica Entamoeba coli,Iodamoeba butschlii,para 

Endolimax nana e Leveduras, em 60% das amostras e um dos métodos utilizado foi 

Hoffman, Pons and Janer. (COSTA et al., 2017).  

Todos essas situações esclarecem a extensão da propagação de HTS no 

Brasil principalmente devido a sua facilidade de contágio e escasso isolamento dos 

parques.  

No Brasil, não existem atualmente instrumentos formalmente definidos, 

quanto às condições parasitológicas do solo de praças públicas destinadas às 

atividades recreativas; apenas há a recomendação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA aos órgãos ambientais, para a avaliação das condições 

parasitológicas e microbiológicas da areia de praias (CONAMA 274/2000).  

Esta condição aponta novamente para o fato de que é necessário às 

autoridades sanitárias definirem diretrizes para os programas de controle em 

prevalência de geohelmintos. A Organização Mundial de Saúde propõe ainda uma 

cobertura universal das áreas e o tratamento das localidades, onde as infecções por 

parasitas são endêmicas. Concomitantemente a essas medidas, devem ser 

desenvolvidos planos de educação, saúde e promoçãodo conceito de 

responsabilidade individual e coletiva quanto à saúde ambiental. (MELLO, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos cenários observados nas cidades de Nova Friburgo e Natividade, 

identifica-se um problema de saúde pública em relação a contaminação das praças 

públicas. Nessa circunstância foi verificado que a presença de grades nos parques 

não é suficiente, necessitando maior posicionamento dos governos municipais em 

relação a vigilância desses lugares, mantendo portões fechados e retirando fezes 

que possam ser ali depositadas. Uma conjuntura relevante a essa condição de 

transmissão de helmintos são os cães errantes e domésticos, requere-se uma 

atenção a esse fato. Esses animais devem ser vermifugados e os de rua castrados, 

para evitar a propagação dessas doenças negligenciadas, assim, outra iniciativa 

governamental é necessária.  

Tais resultados evidenciam a necessidade de revisão das políticas e 

estratégias de enfrentamento às enteroparasitoses, em vista dos possíveis danos ao 

público infantil e à qualidade de vida da população. 

De acordo com a tabela 7, os únicos fatores interligados são: a presença de 

fezes em parques com  ausência de grades, assim como a ausência de fezes em 

parques com grades. Portanto, entende-se que há associação desses fatores.  
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PERSPECTIVAS  

 

Para a continuidade desse trabalho, propõem-se uma recoleta das amostras 

uma vez que foram encontradas larvas rabditóides, porém devido ao método 

utilizado não ser específico para essa forma parasitária, não foi possível diagnosticar 

corretamente a qual espécie pertence esse achados. Depreende-se de suas 

características morfológicas, como cavidade bucal e primórdio genital, que são 

rabditóides e portanto as formas infectantes de ascilostomídeos e Strongyloides 

stercoralis.Desse modo necessita-se do cultivo dessas larvas para a verificação 

taxonômica.  

Preconiza-se também que outras técnicas de análise de areia sejam 

utilizadas, para dilatar as possibilidades de constatar estruturas parasitárias em 

amostras de solo.  
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