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RESUMO 
A distribuição das espécies vetoras de agentes etiológicos, aliado ao conhecimento da 
potencialidade de transmissão do parasita e aos estudos de comportamentais das espécies, 
são parâmetros essenciais para o entendimento da dinâmica epidemiológica das doenças e 
podem contribuir na execução adequada dos programas adotados pelos órgãos 
responsáveis pelo controle das endemias. Assim, o emprego de técnicas laboratoriais que 
sejam sensíveis, específicas, reprodutíveis e de fácil realização para determinar o índice de 
infectividade dos anofelinos por plasmódios e o uso de métodos imunológicos para a 
verificação de hábito alimentar dos insetos, são indispensáveis em estudos entomológicos, 
permitindo avaliar a vulnerabilidade de uma área. Por muitos anos a técnica utilizada para 
definir a infecção dos mosquitos foi o exame direto da glândula salivar e do estômago, 
seguida da observação dos esporozoítas ou oocistos, por microscopia; entretanto, este 
exame apresenta algumas características que dificultam a sua realização, tais como: ser 
extremamente laborioso, empregar mosquitos mortos recentemente, necessitando realizar o 
exame em locais próximos ao da captura, impossibilidade de definição da espécie de 
plasmódio envolvida na transmissão. A partir da existência de anticorpos monoclonais 
específicos, obtidos por imunização de camundongos com os peptídeos sintéticos das 
diferentes espécies de plasmódios, tornou-se possível a realização dos testes ELISA e 
IRMA para detectar a infeção em anofelinos, que além de apresentarem alta sensibilidade, 
especificidade e reprodutibilidade nos resultados, são realizados com maior rapidez e 
possibilitam o processamento dos espécimes conservados, para posterior processamento 
em locais que apresentem uma infra-estrutura laboratorial melhor elaborada. Estes avanços 
metodológicos possibilitaram a identificação mais precisa das espécies de plasmódios que 
infectam os anofelinos, assim como verificar a prevalência de anticorpos na população em 
estudos soro-epidemiológicos. A identificação de hábitos alimentares de insetos tem 
mostrado ser importante no estudo da epidemiologia de artrópodos vetores de doenças. 
Reveste-se ainda, de grande importância para a avaliação da capacidade vetora desses 
insetos bem como na escolha e aplicação de meios mais adequados de controle. O teste 
imunoenzimático ELISA, possui a vantagem de ter alta sensibilidade e especificidade, além 
de utilizar quantidade pequena do sangue, mesmo após 24 horas da ingestão do sangue. 
Serão apresentados dados obtidos pelo nosso grupo, empregando-se a técnica 
imunoenzimática ELISA em Aedes sp, Culex, Anopheles sp, flebotomos e Simulium sp. em 
diferentes regiões brasileiras. 

Palavra chave: artrópodos vetores de doenças, métodos imunológicos, prevalência de 
anticorpos. 
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RESUMO 
O Toxoplasma gondii é um protozoário de caráter cosmopolita de grande importância em 
saúde pública. Tem como único hospedeiro definitivo os felídeos que podem servir como 
hospedeiros intermediários, dentre as mais diversas espécies de animais. A transmissão 
pode ocorrer pela ingestão de oocistos esporulados contidos nas fezes dos felídeos 
consequentemente no meio ambiente, também a ingestão de carne crua ou mal passada 
contendo cistos nos tecidos, a ingestão de leite cru ou sem pasteuzizar, através de via 
transplascentária. Embora o T. gondii não desenvolva seu ciclo no intestino de cães, 
estudos relatam uma estreita relação da cadeia epidemiológica entre o cão e o ser humano, 
podendo compartilha a mesma fonte de infecção, um fator de risco a ser considerado nestes 
caso é provocado pela xenosmofilia, hábito do cão comer ou rolar sobre as fezes do gato[3]. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a soroprevalência de cães que deram entrada no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Pelotas, no período de junho a agosto de 
2012. Os testes foram realizados através da técnica de Hemaglutinação Indireta (HAI), com 
kits da WAMA Diagnóstica. Obteve-se um total de 110 cães, no qual foi coletadas amostras 
de sangue em tubos tipo “vacutainer” devidamente identificados e posteriormente levados 
ao Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Pelotas, no qual foram 
centrifugados a 2500 rpm por 2 min, para retirada dos soros, logo armazenados em tubos 
apropriados de polietileno, acondicionados em freezer -20Cº, ate a realização das análises. 
De um total 110 cães obtivemos 18,18% dos cães positivos para T. gondii com titulaçao 
variando de 1:32 até 1:2048, sendo 81,81% negativos, porém esta soropositividade  
encontrada seja baixa ainda assim a contribuição do cão na disseminação mecânica dessa 
protozoonoze, é importante salientar que existe contaminaçao neste meio ambiente no qual 
o cão pode ter sido infectado na ocasião da alimentaçao com a mesma carne que serviu de 
consumo ao ser humano. É de relevante importância estudos para uma melhor sanidade de 
todos individuos. 

Palabra-chave: Cães, Soropositividade, Toxoplasma gondii. 
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RESUMO 
Trematódeos do gênero Eurytrema spp. parasitam o pâncreas e, raramente, ductos biliares 
de bovinos. Os hospedeiros intermediários primários são caramujos do gênero Bradybaena 
e os secundários são gafanhotos do gênero Conocephalus. Os ovos do parasito adulto, 

presente no pâncreas do hospedeiro definitivo, são eliminados nas fezes e ingeridos pelo 
primeiro hospedeiro intermediário. No caramujo ocorrem duas gerações de esporocistos. A 
segunda geração de esporocistos produz cercárias que são liberadas no pasto. As cercárias 
são ingeridas pelo gafanhoto, segundo hospedeiro intermediário. Após infectar o gafanhoto 
as cercárias passam à metacercária, forma infectante. O hospedeiro definitivo é infectado 
pela ingestão acidental de gafanhotos infectados, com o pasto. As metacercárias encistam 
no duodeno e, após, migram para o pâncreas, desencadeando pancreatite intersticial 
crônica. Este trabalho relata um caso clínico de euritrematose, caracterizado por emaciação 
crônica, atribuído à infecção maciça por trematódeos pancreáticos do gênero Eurytrema. O 
diagnóstico foi realizado em uma novilha da raça Jersey, no município de Seara, região 
oeste do estado de Santa Catarina. O animal de dois anos de idade apresentava anemia, 
desenvolvimento insuficiente, emagrecimento crônico e permanecia em decúbito 
prolongado. O bovino foi sacrificado com a permissão do proprietário e de acordo com as 
normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). O animal era produto de 
uma gestação seguida de parto sem complicações aparentes. O desenvolvimento até cerca 
de um ano de idade acompanhou o dos demais bovinos do lote. A partir de então, passou a 
se desenvolver de maneira abaixo do esperado. Com o agravamento do quadro o animal foi 
submetido à eutanásia, para realização de necropsia. Macroscopicamente, foi observado 
aumento do pâncreas que estava esbranquiçado, com superfície de corte irregular, 
crepitante, de consistência firme e ao corte era possível visualizar inúmeros trematódeos 
emergindo ativamente do órgão. Os parasitas foram coletados, fixados em formol 10% e 
encaminhados ao Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
para identificação. As características morfológicas permitiram identificá-los como Eurytrema 
coelomaticum. Em regiões endêmicas, este parasito pode ser encontrado em pâncreas de 
bovinos abatidos, causando a condenação do órgão, e a parasitose cursa normalmente de 
forma assintomática, sendo as tentativas de tratamento infrutíferas. Este é o primeiro relato 
de um caso clínico ocorrido abaixo do paralelo 25 no Brasil, o que evidencia a necessidade 
de novas pesquisas na tentativa de encontrar os hospedeiros intermediários e fatores que 
possibilitaram o aparecimento destes na região. Deve ser apurada ainda, a prevalência 
dessa parasitose na região, utilizando técnicas específicas para seu diagnóstico.  

Palabra-chave: Eurytrema, bovino, euritrematose. 
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RESUMO 
A toxoplasmose é uma zoonose parasitária de distribuição mundial, causada pelo 
protozoário Toxoplasma gondii. A transmissão pós-natal ocorre principalmente através do 
consumo de carne crua ou mal cozida contendo cistos, além da ingestão de água ou 
alimentos contaminados por oocistos. A relevância do conhecimento dessa infecção em 
suínos se deve ao fato de que o consumo de carne mal cozida desta espécie, é uma das 
principais formas de infecção humana. Este estudo tem como objetivos verificar a frequência 
de anticorpos IgG para T. gondii em suínos de criação artesanal abatidos para consumo 

humano e isolamento do parasito com determinação da virulência dos isolados. Até o 
momento, foram coletadas amostras de sangue e tecidos (cérebro e coração) de 80 suínos 
criados artesanalmente, na região de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. As amostras foram 
obtidas no momento do abate dos animais. Os soros foram examinados para detecção de 
anticorpos IgG para T. gondii, pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI) com ponto 
de corte 1:64, conforme técnica descrita por Camargo (1974), utilizando-se o conjugado IgG 
anti-pig (Sigma Chemical®). Posteriormente foi realizado o bioensaio, através da inoculação 
subcutânea de tecidos (cérebro e coração) de cada suíno soropositivo em 5 camundongos 
fêmeas, Swiss, com dois meses de idade, segundo o protocolo estabelecido por Dubey 
(1998). Os camundongos foram observados diariamente, durante sessenta dias, para 
detecção de sinais clínicos da toxoplasmose e mortalidade.  A pesquisa está sendo 
realizada no laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Pelotas. Das 80 
amostras, 18 (22,5%) apresentaram anticorpos IgG para T. gondii. Em relação ao 
isolamento de T. gondii em camundongos, os resultados parciais obtidos foram dois 
isolados, sendo considerados avirulentos para os animais experimentais, pois apesar de 
infectarem quatro dos cinco animais inoculados, não foram letais aos mesmos. A ocorrência 
de soropositividade encontrada nos suínos estudados evidencia a importância destes 
animais como possível fonte de infecção para os seres humanos na região. A análise dos 
isolados por Polimorfismo por Tamanho de Fragmento de Restrição (PCR-RFLP), utilizando 
os marcadores SAG1, SAG2, NewSAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1, 
Apico e CS3 será realizada após serem obtidos, no mínimo, dez isolados. 

Palabra-chave: Suinos, Toxoplasma gondii, Toxoplasmose. 
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RESUMEN  
El nemátodo Contracaecum multipapillatum (sensu lato) pertenece a la familia Anisakidae, 
cuyas larvas son un problema importante para la industria pesquera en diferentes países, ya 
que son capaces de infestar el tracto digestivo del humano tras su ingestión accidental al 
consumir carne de pescado cruda o poco cocinada, produciendo la enfermedad conocida 
como Anisakidosis. Los nemátodos no llegan a hacerse adultos en el humano, pero sus 
antígenos pueden ser reconocidos por el sistema inmune, provocando reacciones alérgicas 
con niveles elevados de Inmunoglobulinas específicas. Se ha observado una alta 
prevalencia e intensidad parasitaria de C. multipapillatum s. l. en Mugil cephalus, un pez de 
importancia comercial en La Paz, Baja California Sur, por lo que surge el interés de realizar 
un estudio que determine si existen casos de infección o reacciones alérgicas producidas 
por esta especie en la localidad. Existe un estudio sobre la composición e inmunogenicidad 
de las proteínas somáticas de larvas en tercer estadio obtenidas de M. cephalus de la Bahía 
de La Paz, en el que se obtuvo un perfil de 54 proteínas con pesos moleculares entre 1.2 y 
90.9 kilodaltones (kDa). De éstas, 33 fueron reconocidas por IgG‟s presentes en el suero de 
animales de laboratorio inmunizados con un extracto somático del parásito; 19 fueron 
reconocidas por IgG‟s producidas por la presencia de los antígenos de C. multipapillatum s. 
l. y 14 por IgG‟s presentes también en el suero de animales sin inmunizar. El presente 
estudio buscará determinar si, entre los pacientes de la localidad que han consumido 
pescado, han sufrido afecciones gastrointestinales y alérgicas debidas a la exposición al 
parásito o a sus antígenos presentes en la carne del pescado. Se busca determinar si en la 
localidad de La Paz, BCS., existen casos de Contracecosis humana, por medio de la 
identificación de los antígenos específicos de Contracaecum multipapillatum (s.l.) y análisis 
serológicos en busca de anticuerpos contra el parásito en pacientes con síntomas 
relacionados a la enfermedad. Por medio de la inmunización de animales de laboratorio y 
pruebas de reacción cruzada se determinaran las proteínas que representan antígenos 
específicos del nemátodo. Por otro lado se obtendrán muestras de suero de pacientes que 
presenten síntomas alérgicos y gastrointestinales después del consumo de pescado. 
Posteriormente se realizaran pruebas inmunológicas para determinar si alguno de los 
pacientes presenta anticuerpos contra alguno de los antígenos específicos de C. 
multipapillatum (s.l.). Por el momento, es necesario alertar a las autoridades y a la población 
en general, para que adopten medidas precautorias, con el fin de disminuir el posible riesgo 
que representa C. multipapillatum s. l. a la salud pública.  

Palabras clave: Anisakidosis, Contracaecum multipapillatum, consumo de pescado. 


