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O solo de praças e parques constitui a
principal via de transmissão para zoonoses
parasitárias, visto que a eliminação de fezes
de animais domésticos que tem acesso a
esses locais pode resultar em doenças
infeciosas e parasitárias. Como é o caso da
contaminação por Larva Migrans Cutânea
uma dermatose autolimitada, habitualmente
provocada por parasitas nematodes
presentes na fezes de animais domésticos
Ancylostoma brasiliensis, presente nas fezes
de gato, e Ancylostoma caninus, nas fezes de
cão.
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Exame Físico 

NANDA

Diagnósticos de Enfermagem 

1- Conhecimento deficiente

2- Padrão de sono prejudicado 

3- Deambulação prejudicada

4- Ansiedade

5- Integridade da pele prejudicada

6- Dor aguda

Intervenções 

1- explicou ao paciente sobre o ciclo de vida do parasito
e os meios de contaminação.

2- Orientou – o a dormir com os pés descobertos.

3- alertou o paciente sobre o uso de calçados
apertados.

4- instruiu o paciente a colocar os pés na água gelada
para diminuir o prurido.

5- recomendou que em vez de coçar o paciente
esfregasse levemente o local a fim de evitar o aumento
da lesão.

6- administração dos medicamentos prescritos para
alivio da dor.

CONCLUSÃO 

Diante disso, o conhecimento acerca da
patologia é fundamental para a realização do
processo de enfermagem eficaz, pois através
de um exame físico minucioso é possível
constatar os problemas que necessitam de
intervenção e tentar solucioná-los. Embora ao
final do estágio, a paciente não tenha evoluído
satisfatoriamente a todas as intervenções,
observou-se diminuição da dor, da ansiedade
causada pelo prurido e aumento do conhecido
do indivíduo acerca da zoonose.
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