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 PRINCIPAIS 

GEO-HELMINTOSES

ENCONTRADOS EM

SOLO ARENOSO

     Olá, tudo bem? Somos alunos do 3⁰
período de medicina veterinária e
produzimos este folder para orientar as
pessoas sobre as principais geo-
helmintoses, que são os tipos de
parasitas mais comuns de serem
encontrados no solo.
Utilizamos uma linguagem simples e
objetiva para que as informações
sejam, de fato, compreendidas.

INTEGRANTES
Bianca Martins
Iasmin Couto
Izabela Holz
Laysa Volkers
Marcela de Oliveira
Valéria Monteiro
 

     O campo de ação do médico
veterinário na saúde pública é muito
amplo, atuando não somente a nível da
saúde e proteção animal e ambiental,
como também na promoção da saúde
humana através do combate a doenças
zoonóticas e a segurança sanitária dos
produtos de origem animal (MENEZES,
2005).  



   Toxocara cannis 
  As pessoas são denominadas hospedeiros
acidentais, já que habitualmente esse parasita não
está adaptado ao organismo humano, apenas dos
animais domésticos, por exemplo. Por isso, quando as
pessoas entram em contato acidentalmente com o
Toxocara sp., as larvas conseguem se dirigir para
vários locais do corpo, causando sintomas e

    PREVENÇÃO PARA OS ANIMAIS 
Os animais devem ser regularmente vermifugados. O
contato com lixo ou areia contaminado com fezes de
animais deve ser minimizado.     

    Ancylostoma 
   Ancylostoma spp, parasita os animais domésticos,
(cães e gatos) e, por vezes, afeta os seres humanos,
provocando a LMC. Seu poder zoonótico está
relacionado a crianças, que costumam brincar com
solo de locais que podem estar contaminados;

   A contaminação com o Ancylostoma  se dá através
de contato direto da pele com o solo contaminado
(geralmente pelos pés) ou por ingestão acidental da
larva presente no ambiente (geralmente por mãos
contaminadas pelo solo que vão à boca sem terem
sido lavadas).   

     Muitas pessoas com ancilostomíase não
apresentam sintomas. Porém, no início da infecção
por ancilóstomo, pode surgir uma erupção cutânea
pruriginosa, vermelha e saliente (bicho geográfico) no
local em que as larvas penetram na pele.  

  
     Circulação de animais em parques, praças, ruas
são locais onde acabam depositando  suas excretas
e consequentemente contaminam o solo com
parasitas.     

    Os geo-helmintos são vermes pertencentes à
classe dos nematódeos e se caracterizam por
apresentar corpo cilíndrico e alongado.

    Observou-se nos estudos que foram publicados
a respeito do tema, que a Toxocara Canis e
Ancylostoma estão presentes na maioria das
amostras;
      ❖ Na maioria das amostras de areia das praças
públicas e creches, analisadas foram encontrados
esses parasitas;
     ❖  Presença de ovos e de larvas, sugere: uma
condição de higiene inadequada do local;   

   A definição clássica de zoonoses é a de doenças
que são transmitidas de animais para humanos, ou
de humanos para os animais. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) define a zoonoses como “Doenças
ou infecções naturalmente transmissíveis entre
animais vertebrados e seres humanos” (OMS, 2016).    

( Bicho geográfico )

  A toxocaríase humana é mais comum em crianças que
brincam no chão, na terra ou na areia, por exemplo, mas
também pode acontecer em adultos que tiveram
contato com o mesmo ambiente.      

Febre acima de 38ºC;
Tosse persistente;
Chiado e dificuldade para
respirar;
Dor abdominal

Sintomas em humanos Sintomas nos animais
• Vômito 
•Diarreia 
•Anoréxia 
•Desconforto abdominal 


