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Os  parasitas  são  organismos  vivos  que  se  localizam  no  meio  ambiente  e  no  interior  de  seres  vivos,
retirando  os  recursos  necessários  de  outros  organismos  para  sua  sobrevivência.  Eles  são  considerados
agressores,  pelo  fato  de  prejudicarem  o  organismo  hospedeiro  através  do  parasitismo.  A  transmissão
ocorre  por  via  fecal-oral  e  por  contato  com a  pele,  através  de  ovos  e  larvas  destes  microrganismos.  O
sedimento  de rios,  lagos  e  açudes  são considerados  um reservatório  rico  em patógenos,  determinando
elevada relevância no meio ambiental.  Dentre os parasitas mais comuns observados no meio ambiente
podemos  citar  Ascaris  lumbricoides,  Ancilostomídeo,  Strongyloides stercoralis,  Trichuris  trichiura,
Taenia  sp.,  Giargia  lamblia,  Toxocara  sp.,  Hymenolepis  sp,  Enterobius  vermiculares,  Schistosoma
mansoni,  entre  outros.  O  estudo  dos  parasitas  é  fundamental  para  avaliar  o  modo  de  transmissão  e
disseminação das doenças parasitárias, além de estabelecer as medidas necessárias à sua profilaxia. O
Rio Paranhana está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, considerado o maior afluente do Rio
dos  Sinos,  e  suas  águas  são  utilizadas  para  recreação,  irrigação  e  abastecimento  hídrico  urbano.  O
presente  estudo  tem  por  objetivo  avaliar  a  contaminação  ambiental  de  parasitas  em  amostras  de
sedimento  do  Rio  Paranhana  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (RS).  Foram  avaliadas  12  amostras
coletadas em março de 2016 provindas de 12 pontos diferentes ao longo do Rio Paranhana, que abrange
os municípios de: Canela, São Francisco de Paula, Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Parobé e Taquara. O
método utilizado para análise dos ovos e larvas de parasitas no sedimento foi primeiramente a realização
de sedimentação  espontânea das  amostras  pelo  mesmo método de  Hoffman,  Pons&Janer  (HPJ),  e  após
realizou-se  análise  microscópica  das  amostras  em lâmina  com lugol.  Das  12  amostras  analisadas,  33%
(4/12)  são  negativas  para  parasitas,  17%  (2/12)  apresentaram  ovos  e  larvas  de  Ancilostomídeo,  17%
(2/12) com apenas larvas de Ancilostomídeo, 17% (2/12) com larvas de Strongyloides stercoralis,  8%
(1/12)  com larvas  de  Ancilostomídeo  e  Strongyloides  stercoralis  e  8% (1/12)  com ovos  de  Trichuris
vulpis  e  larvas  de  Ancilostomídeo.  Em  geral,  67%  (4/12)  foram  positivas  para  parasitas.  Os  estudos
demonstram  importante  impacto  antrópico  nas  regiões  analisadas.  Constatou-se  significativa
contaminação por parasitas nos pontos coletados do Rio Paranhana, podendo ser uma ameaça à saúde
daqueles que usam estas águas.
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