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Introdução

Saprozoonoses

“(…) São aquelas doenças 
compartilhadas na natureza pelo 
espécie humana e espécies de 
animais vertebradas inferiores.”



Introdução

Saprozoonoses

“São aquelas infecções 
transmitidas naturalmente  entre 

os animais e o homem”

Classificação quanto ao ciclo 
biológico do agente causal 

transmissível 
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Classificação das Zoonoses
(Quanto aos hospedeiros envolvidos)

       
Zooantroponose

       
Antropozoonose

Anfixenose
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Larva migrans



Larva migrans

Quem se habilita?
(ou... Façam suas apostas, senhores – e 

senhoras!)



Larva migrans

Introdução



Larva migransIntrodução

Migração através do
tecido subcutâneo

Migração através do
tecido visceral

Larva migrans cutânea Larva migrans visceral

http://www.ufrgs.br/para-site/siteantigo/Imagensatlas/Animalia/Ancylostoma%20caninum.htm http://www.dorsetdog.com/dog-muck-bag-it-n-bin-it?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint
%2F&showPrintDialog=1



Larva migrans

Sinônimos...

Etiologia...

Ancylostoma braziliense

 A. caninum

A. tubaeforme 

Uncinaria stenocephala 

Gnathostoma spinigerum

Bunostomum phlebotomum 

L.M. cutânea



Larva migrans

Etiologia...

Ancylostoma 

spp.

http://atlas.or.kr/atlas/alphabet_view.php?my_codeName=Ancylostoma%20caninum



Larva migrans

Etiologia...

Toxocara canis

Toxocara cati

 Ancylostoma spp.

L.M. visceral

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T.canis_adults.JPG
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Distribuição geográfica...



Larva migrans

Brasil...

Oliveira–Sequeira et al. (2002) em Botucatu (SP):

23,6% dos cães pesquisados apresentavam-se 
parasitados por Ancylostoma spp.

5,5% dos cães pesquisados apresentavam-se 
parasitados por Toxocara canis.

Os animais de rua apresentaram níveis de parasitismo por  
Ancylostoma spp. (17,1%) bem menores que o nível encontrado nos

cães domiciliados (31,9%).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401701005751



Larva migrans

Brasil...

Muradian et al., São Paulo (2005):
Prevalência 39% dos cães jovens (com menos de um ano

 de idade),  domiciliados, parasitados com Ancylostoma spp. e
 Toxocara spp.

 No Rio de Janeiro e Niterói (RJ), Brener et al. em 2005,
Encontraram  ancilostomideos em 53,7% e

Toxocara spp em 11,3% dos cães domiciliados  pesquisados.



Larva migrans

Brasil...

Em Rio Grande (RS), Scaini  et  al.  (2003), analisaram amostras de fezes 
de cães obtidas de uma avenida principal e dus ruas a ela paralelas em 

um balneário (Cassino), encontrando...

  86,1% de presença de ovos  e/ou  larvas  de helmintos, onde o principal 
parasita encontrado foi Ancylostoma spp. (71,3%).

Em Ururguaiana, Ginar et al. em 2006 analisou o solo de praças públicas, 
encontrando ovos de helmintos em 55,83% das amostras.

A prevalência para Ancylostoma spp. foi de 34,16% e
para Toxocara spp. 5%.



Larva migrans

Brasil...

Na orla da Lagoa dos Patos (Pelotas-RS), Villela et al. (2009), 
pesquisando parasitas com potencial zoonótico em fezes de cães e 

amostras de areia, encontraram...

  54% das amostras de fezes apresentavam ovos de parasitas
90% apresentavam ovos de ancilostomídeos
6,3% apresentavam ovos de Toxocara spp.

9,5% das amostras de areia estavam contaminadas... 
24,1% apresentavam ovos de Toxocara spp.



Larva migrans

Brasil...

Em praças de Jaguarão, (RS), Cardoso et al. (2016), analisando 
amostras de fezes coletadas em duas praças da cidade 

encontraram...

  66,67% das amostras de fezes apresentavam ovos de parasitas
44,67% apresentavam ovos de Ancylostoma spp.

16,67% apresentavam ovos de Toxocara spp.



Larva migrans cutânea

Ciclo do parasita

Intestino delgado
(cães e gatos)

Intestino delgado
(cães e gatos)

Fezes com ovos 
do parasita

Fezes com ovos 
do parasita

AmbienteAmbiente

L1 → 
L2

L1 → 
L2

L3 L3 

Infecção por Via AtivaInfecção por Via Ativa

Infecção por Via PassivaInfecção por Via Passiva

Migração SomáticaMigração Somática

Infecção transmamáriaInfecção transmamária

Infecção por ingestão de 
hospedeiros paratênicos
Infecção por ingestão de 
hospedeiros paratênicos



Larva migrans visceral

Ciclo do parasita

Intestino delgado
(cães e gatos)

Intestino delgado
(cães e gatos)

Fezes com ovos 
do parasita

Fezes com ovos 
do parasita

AmbienteAmbiente

L1 → L2L1 → L2

L3L3

Infecção por Via PassivaInfecção por Via Passiva

Migração SomáticaMigração Somática

Infecção pré-natalInfecção pré-natal

Infecção por ingestão de 
hospedeiros paratênicos
Infecção por ingestão de 
hospedeiros paratênicos

Infecção transmamáriaInfecção transmamária
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Sinais Clínicos 

Ancilostomose Toxocariose

Diagnóstico



Larva migrans

Tratamento

Prevenção

Ancilostomose Toxocariose
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Larva Migrans Cutânea:

Prevenção

http://brasilescola.uol.com.br/doencas/dermatose.htm

Larva Migrans Visceral





Tungíase



É uma ectoparasitose causada pela 

Tunga penetrans, 

inseto hematófago, pertencente à família 
Tungidae, conhecida popularmente como "bicho 

do pé“ e  apresenta grande importância em 
saúde pública.

Tungíase – uma definição!



• Ordem Siphonaptera

Tungíase

Ctenocephalides felis



Agente etiológico:

Tunga penetrans

Menor pulga conhecida – 1mm

Tungíase



Ciclo de vida da pulga

Tungíase



Ovos no solo

Pulga adulta

Fêmea fecundada

Cães, gatos, 
suínos e homens

30 dias em amb. 
favoráveis

Cópula

Liberação de ovos 
por 7 a 10 dias

Penetração na 
pele

Ambiente 
quente e 

úmido

Cadeia epidemiológica da tungíase 

Tungíase



Distribuição geográfica da 
tungíase



• A pulga na história da humanidade...

Tungíase



Eliminação dos 
ovos pela pulga

Cadeia epidemiológica da tungíase

Fontes de infecção... 

Tungíase



Ambiente – 

Solo infestado pelo 
 Parasita

Fêmea Adulta

Cadeia epidemiológica da tungíase

Vias de transmissão... 

Tungíase



Pele do Hospedeiro Suscetível:

Homem 

Animais

Cadeia epidemiológica da tungíase

Via de penetração... 

Tungíase



Tungíase – Aspectos clínicos

Tungíase
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Tungíase – Aspectos clínicos

Tungíase



Sintomas

•  Prurido

•  Edema

•  Eritema

•  Dor

!!! Inflamações secundárias!!!!

Tungíase



Tratamento

•  Enucleação do parasita em condições 
assépticas

– Posto médico
•  Limpeza do ferimento
•  Vacinação antitetânica
•  Antibioticoterapia

Tungíase



Tratamento

Tungíase
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Tungíase



Tratamento

Tungíase



Tratamento
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Tratamento

Tungíase



18/07/2005

Combate ao bicho-de-pé nas aldeias

A partir de hoje (18) técnicos do Departamento de Saúde Indígena (Desai) da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) iniciam, nas aldeias do Dsei Yanomami, um levantamento sobre a incidência de tungíase, mais 
conhecido por bicho-de-pé, entre os indígenas. Será verificada ainda se há infestação de baratas 
domésticas nas aldeias visitadas. Esse projeto foi desenvolvido a partir do relato de casos graves da 
doença entre os índios.
 
 O resultado dos levantamentos realizados em três Dseis – Altamira (PA), Xavante (MT) e Yanomami (RR) - 
servirá para orientar as estratégias a serem adotadas nos demais distritos de combate e controle da 
tungíase e da infestação de baratas domésticas nas aldeias indígenas. 
 
Em abril, os técnicos estiveram nas aldeias de Altamira, onde detectaram elevada infestação de baratas 
nas casas. Foi feita a colocação de iscas de ácido bórico como medida de controle mais adequado e 
menos tóxicos para áreas indígenas. Embora a metodologia ainda esteja sendo testada, já há informações 
animadoras sobre a redução das baratas nas casas.
 
Em junho foram visitadas as aldeias do Pólo Base São Marco em Barra do Garça, no Dsei Xavante(MT). 
Cerca de 700 indígenas foram examinados e coletadas amostras do parasitaTunga penetrans, encontrado 
nos cães. Foram diagnosticados casos graves de bicho- de- pé. Alguns deles, inclusive, apresentando 
deformações e até amputação de dedos tanto nas mãos como nos pés.
 
A partir desses levantamentos deverá ter inicio uma proposta de capacitação para os profissionais de 
saúde que trabalham nas comunidades indígenas no diagnóstico e tratamento da tungíase. Outro aspecto 
enfatizado será o trabalho de educação em saúde, dando especial atenção aos aspectos da higiene 
pessoal e domiciliar. Os técnicos envolvidos neste projeto alertam que a infestação de baratas nas aldeias 
está ligada diretamente a baixa higiene do local.
 
Bicho de pé
 
Tunga penetrans é uma pulga que se aloja na pele do hospedeiro (homem ou animal), causando uma 
infecção caracterizada por inchaços dolorosos, localizados principalmente ao redor de onde o inseto 
penetrou. Ainda que seja mais comum sob as unhas ou entre os dedos dos pés, pode-se “pegar” o bicho-
de-pé em qualquer parte do corpo.
 
O ataque do bicho-de-pé começa com uma leve coceira, e se não for retirado, pode ocasionar inflamações 
e úlceras localizadas. Tétano e gangrena podem resultar de infecções secundárias, e existem registros de 
auto-amputação dos dedos dos pés.
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1526 - 
Colombo

Tungíase – Aspectos 
históricos

1538 - 
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1558 - 
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1648 - 
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1634  - África - 
1872
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