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O  Rio  Caí,  encontrado  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  é  muito  utilizado  para  atividades  de  lazer,
reabastecimento de água, agricultura e pecuária, dentre outros, apesar de ter um alto índice de poluição
e ser considerado um dos rios mais poluídos do Brasil.  O descaso com sua preservação ambiental  abre
possibilidades  de  contaminação  e  proliferação  de  microrganismos  patogênicos  e  parasitários.  Sem  o
tratamento  de  esgoto  adequado,  tanto  a  água  quanto  o  solo  podem  ser  habitados  por  parasitas  que
podem infectar um possível hospedeiro humano, caso este entre em contato direto com o solo ou beba
da  água  contaminada.  A  presença  de  ovos  ou  larvas  no  ambiente,  também  é  confirmatória  para
contaminação,  uma  vez  que  muitos  parasitas  habitam  o  trato  gastrointestinal,  onde  se  reproduzem  e
colocam  seus  ovos,  que  são  expelidos  nas  fezes  do  hospedeiro.  Com  base  nestas  informações,  este
trabalho  visa  encontrar  ovos  ou  larvas  de  helmintos  (vermes  parasitários),  em  amostras  de  sedimento
coletadas em pontos diferentes no Rio Caí, avaliando a qualidade e o impacto ambiental na região. Foram
feitas 10 coletas ao longo do trecho inferior do Rio Caí na Bacia Hidrográfica do Rio Caí (BHRC) em pontos
diferentes,  as  amostras  foram armazenadas  e  submetidas  à  técnica  de  sedimentação  espontânea  pelo
método  de  Hoffman,  Pons  &  Janer  (HPJ).  Após  realizou-se  análise  microscópica  das  amostras  em  duas
lâminas  com  lugol..  Dos  10  pontos  onde  foram  realizadas  as  coletas,  foi  confirmada  a  presença  dos
helmintos Ancilostomídeo (família  Ancylostomidae)  e Strongyloides em 6 pontos (60% das amostras),  2
pontos  positivos  para  presença  da  larva  de  Strongyloides  (20%),  5  pontos  positivos  para  a  larva
Ancylostomidae  (50%),  e  1  ponto  foi  positivo  para  ovos  de  Ancylostomidae  (10%).  Apesar  de  muitas
vezes  assintomáticos,  estes  parasitas  podem  desenvolver  quadros  graves  quando  rompem  o  equilíbrio
entre  o  parasita  e  o  hospedeiro,  resultando  em  ulcerações  no  intestino  delgado,  lesões  mecânicas,
síndrome de Löeffler  e  até casos de derrame pleural.  A presença destes helmintos no ambiente,  indica
um impacto ambiental e contaminação fecal nas amostras de sedimento coletadas no Rio Caí , colocando
em  risco  a  população  local  de  se  contaminar  com  estes  parasitas  caso  não  haja  um  controle  de
prevenção.
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