ZOONOSES PARASITÁRIAS: O AMBIENTE COMO FONTE DE INFECÇÃO

Dias, Joziani1; Redante, Daniela1; Pesenti, Tatiana1; Berne, Maria Elisabeth1 

1   Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Laboratório de Parasitologia –DEMP-IB-UFPel 
Campus Universitário- Caixa Postal 354 CEP  96010-900 jscaglioni@ibest.com.br

 INTRODUÇÃO

	  O ambiente contaminado por ovos de helmintos e oocistos de protozoários que parasitam cães e gatos, pode ser uma importante fonte de infecção para o homem, pois muitos dos parasitos encontrados nestes animais são causadores de zoonoses. Portanto a contaminação ambiental por essas formas parasitárias disseminadas através das fezes desses animais, constitui um sério problema de saúde pública, principalmente para as crianças que freqüentemente utilizam locais públicos como área de lazer, sendo necessários levantamentos epidemiológicos para que possam ser tomadas medidas no sentido de reduzir a contaminação ambiental, tendo em vista a melhoria da saúde das pessoas e dos animais que vivem nestes locais. Estes dados também são importantes para profissionais da área da saúde e principalmente para conscientização dos proprietários desses animais, quanto a necessidade de mantê-los sempre saudáveis, evitando assim que seus parasitos possam infectar humanos. 
 Trabalhos de pesquisas foram desenvolvidos em diversas partes do mundo, relatando os parasitos mais freqüentes no ambiente [4, 11, 1,8].
	Uma zoonose, relacionada à contaminação ambiental é a Larva Migrans Cutânea (LMC). Os principais agentes etiológicos envolvidos são Ancylostoma braziliense e Ancylostoma caninum, parasitos do intestino delgado de cães e gatos. A infecção ocorre quando larvas infectantes (L 3 ), penetram ativamente pela pele e migram pelo tecido subcutâneo dos humanos [7].
Outra zoonose importante também relacionada à contaminação ambiental, é a Larva Migrans Visceral (LMV), que se caracteriza pela migração prolongada das larvas de nematódeos de cães e gatos no organismo humano. O principal responsável por essa zoonose é o ascarídeo Toxocara canis e eventualmente T. cati e A. caninum, também parasitos de cães e gatos [10].
A partir do exposto, objetivou-se detectar os parasitos encontrados em amostras de fezes e areia coletadas no ambiente da Colônia de Pescadores Z-3, Pelotas, RS.





MATERIAL E MÉTODOS

	O estudo foi realizado na Colônia de Pescadores Z-3, município de Pelotas, RS, localizada  a 23 km do centro da cidade, contendo em torno de 4500 habitantes, que vivem da atividade pesqueira. Durante o período de junho de 2004 a maio de 2005, mensalmente, foram coletadas em cinco pontos selecionados, todas as amostras de fezes presentes no ambiente e cinco amostras de 250g de areia. O material foi identificado e transportado ao laboratório de Parasitologia do DEMP-IB-UFPel, onde foi mantido sob refrigeração até ser processado. A análise das amostras de fezes foi realizada através da técnica de Gordon & Whitlock, a partir de 2g de fezes; já as amostras de areia foram analisadas pela técnica de Caldwell & Caldwell modificada, a partir de 4g de areia. Após o processamento foi realizada a leitura ao microscópio óptico, sendo feitos registros microfotográficos para posterior análise e identificação de ovos e larvas dos parasitos encontrados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO


	Durante a realização do estudo foram coletadas e analisadas 217 amostras de fezes e 300 amostras de areia. Na análise das fezes foi constatado que 65,44% (142) amostras estavam positivas para ovos de helmintos, resultado semelhante ao encontrado por Ferraz [5] e Milano et al. [6] que relataram  positividade em 60,31% e 59,3% respectivamente, em amostras de fezes coletadas no ambiente. Foram diagnosticados ovos de Ancylostoma sp., Trichuris sp., Toxocara sp. e Ascaris sp. A maior prevalência foi para ovos de Ancylostoma sp. , diagnosticado em 84,5% (120) das amostras positivas. Este resultado confere com outros trabalhos realizados, que mostram este parasito aparecendo em maior prevalência, como o estudo realizado por Castro et al. [2], que avaliaram a contaminação em Praia Grande, SP, por ovos de Ancylostoma sp. e Toxocara sp. ,  verificando  uma prevalência de 46% para o primeiro parasito enquanto que para o segundo,  1%. Trichuris sp. foi o segundo parasito mais encontrado, aparecendo em 17,60 % das amostras positivas, dado  importante porque segundo Prado et al. [9], este parasito é encontrado com grande prevalência na população, principalmente entre as crianças onde pode provocar uma deficiência no desenvolvimento e redução na aprendizagem durante a fase escolar, portanto, a presença de ovos deste nematódeo no ambiente, indica a possibilidade de infecção humana. Também foram encontrados ovos de Ascaris sp., chamando a atenção para um problema social, pois este parasita indica a presença de fezes humanas no ambiente, já que utiliza  o intestino delgado do homem como órgão de eleição. Estudos indicam que a infecção por Ascaris sp. em crianças, é alta em todo Brasil,  estando entre 15 e 50 % [3].
	Em relação à areia, das 300 amostras processadas, 17,33% (52) estavam positivas para ovos de helmintos. Este resultado é inferior ao encontrado por Tavares [12], que avaliou a contaminação do solo, em condomínios da cidade de Pelotas, e observou um percentual de 33,33%  de positividade nos locais estudados.
 O parasito que apresentou maior prevalência nas amostras de areia foi Trichuris sp. 42,3% (22), seguido por Ancilostomídeos 40,38% (21) e Toxocara sp. em 21,15% (11) das amostras positivas.
	Os resultados indicam a presença de diferentes parasitos, que são agentes de zoonoses em todos os locais de coletas, tornando possível a infecção humana, pois o ambiente constitui um importante foco de contaminação por permitir a longa viabilidade de ovos.


4. CONCLUSÕES

	
	Ocorre contaminação parasitária no ambiente da Colônia de Pescadores Z-3 por ovos de helmintos, existindo a possibilidade de infecção humana, através de contato com fezes e areia contaminadas com ovos de helmintos causadores de zoonoses, sendo necessárias medidas no sentido de reduzir a contaminação do ambiente, evitando assim a disseminação de parasitoses em animais e no homem.
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