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Introdução
 A ancilostomíase e toxocaríase de animais vêm sendo reconhecidas como causa importante problemas de saúde publica, pois causam 

no homem a larva migrans cutânea e a larva migrans visceral, respectivamente. (NUNES et al, 2000.)

Do ponto de vista epidemiológico, os cães errantes têm um papel importante na contaminação do meio ambiente, pois o fato de não 
receberem tratamento antiparasitário, aliado a facilidade que circulam por varias áreas públicas, favorece a disseminação de 
enteroparasitas.(ALMEIDA et al, 2007).

A migração errática do terceiro estagio larva do Toxocara sp é responsável por ocasionar a larva migrans visceral.

Essas larvas migram pela via linfática ou circulação portal para diversos órgãos, principalmente pelo fígado e pulmão e ocasionalmente 
coração e sistema nervoso central, dando origem a larva migrans visceral, ou afetando o globo ocular gerando a síndrome larva migrans 
ocular. (ALMEIDA et al, 2007)

Objetivo
 Avaliar a incidência de ovos de Toxocara sp e Ancylostoma sp em fezes colhidas em áreas públicas da cidade de Arapongas, Paraná.

Metodologia
 Foram coletadas 50 amostras de fezes frescas, com aspecto de não ressecadas, aleatoriamente em 10 áreas públicas presentes na 

cidade de Arapongas, Paraná.

As amostras de fezes foram coletas com auxílio de colheres plásticas descartáveis, usadas unicamente para cada amostra, e 
armazenadas individualmente em potes plásticos mantidas em formalina tamponada 10%.

Para a pesquisa de ovos de Ancylostoma sp e Toxocara sp foi realizada a técnica de Willis.

Foi confeccionada uma lamina para cada amostra e examinadas em microscópio óptico, em aumento de 100 vezes, para a presença de 
ovos de Toxocara sp e Ancylostoma sp.

Resultado
 Das 50 amostras analisadas, 10 (20%) apresentaram positividade para ovos de Ancylostoma sp. Em 04 (08%) foi encontrado ovos de 

Ancylostoma sp.

O ovo de nematóide mais encontrado neste estudo foi do Ancylostoma sp em 10(20%) amostras, semelhante aos estudos obtidos por 
CAPUANO e ROCHA (2006), no município de Ribeirão Preto em São Paulo. Este resultado é esperado, pois cães podem ser parasitados pelos 
ancilostomídeos por toda a vida, sendo que desenvolvem na maturidade imunidade contra os ascarídeos (CAPUANO e ROCHA, 2006).

A incidência de ovos de Toxocara sp encontrado foi 6%, que é menor que os resultados obtidos por BLAZIUS (2004) na cidade de 
Itapema em Santa Catarina e ALMEIDA et al (2007) na cidade de Cuiabá em Mato Grosso.

Conclusão
 O presente trabalho demonstrou que algumas áreas públicas da cidade de Arapongas apresentam risco potenciais para a transmissão de

zoonoses, dentre elas, a larva migrans cutânea e larva migrans visceral.

Novos estudos são necessários para determinação da prevalência de ancilostomíase e toxocaríase dos cães errantes ou que freqüentam 
estas áreas públicas, para diminuir a presença de amostras falso-negativas.
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