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Introdução: Afalta desaneamentoe o impactosobreo ecossistema
aquáticotêm particularinfluênciasobrea saúdehumana,uma vezque
a água favorecea instalaçãoe disseminaçãodas doençasde veiculaçãohídrica. Em Belém,a maior cidadeda Amazônia,com uma
populaçãoestimadade 1.172.943habitantes,sãovisíveisasformasdedegradaçãoambiental,em particulardo ambientehídrico resultante
do aceleradoe desordenadoprocessode ocupaçãourbana e rural. Objetivo: Avaliar e quantificar o nível de alteraçãoprovocadapelo
impactoantrópicono ambientehídricoda árearural (ilhas)do municípiodeBelém-Pa.Metodologia:Realizou-se
a pesquisadepatógenos
dasfamílias Enterobacteriaceae,
Yibrionaceaee Aeromonadacea,
e coliformesfecaisem amostrasdeáguasuperficialdo entornodasIlhas
Murutucu e Ilha Grande,ambospela técnicada membranafiltrante. Resultadose discussão:AIlha Murutucu, localizadana margem
esquerdado rio Guamá,é a que sofremaior influencia em relaçãoa contaminaçãoprovenientedo esgotamento
sanitário, domésticoe
industrial da continente despejados
in natura noscorposhídricosreceptores.Osresultadosda colimetria dasamostrascoletadasnesta
ilha, revelaramuma médiade 1518coliformesfecais/100mL da amostra,variandode 766 (mínimo) a 2600coliformesfecais/100
mL. Em
relaçãoao isolamentode enteropatógenos
em potencial,detectou-se
a presença
deSalmonella spem trêsoportunidades,
tendosidoisolado
um total de 19cepas,Vibrio choleraeem duasamostras(8 cepas)e Vibrio mimicus em 5 amostras(17cepas).Considerando
ascondições
de balneabilidade,em 85%dasanálisesrealizadasa águaapresentou-se
imprópriaparabanhoeenquadradas
na classe3da resoluçãono20
do CONAMA
de 1986.Na Ilha Grande,a média de coliformesfecais/100mL da amostrafoi de 1063variandode <1 (mínimo) a >3600
(máximo). Obteve-se
nestailha um maior número de amostraspositivaspara Salmonella sp (7 amostras)com um total de 54 cepas
isoladas.Detectou-se
tambémamostraspositivaspara Vibriocholerae(1) e Vibrio mimicus (1) com 6 e 2 cepasisoladas,respectivamente.
Quantoa balneabilidade,em 30%dasoportunidadesa águaencontrava-se
imprópriaparabanho e 35%delasforam alocadasna classe3.
Umaanálisegeral dosresultadosdemonstraquehouvediferençaem relaçãoa médiado númerode coliformesfecais/100mL dasamostras
entreasduasáreasestudadas,
o querefletiu na balneabilidadeena classificaçãodasmesmassegundoseususospreponderantes
(CONAMA
nO20)
, prevalecendoum maior índicede contaminaçãona Ilha Murutucu, fato quepodeserjustificadopela localizaçãogeográficada
mesmaem relaçãoa contribuiçãopor contaminantesoriundosdo continente.Chama-seatençãopara o fatodequena Ilha Grande,onde
a qualidadesanitáriadaságuasfoi superior,obteve-se
um maiornúmerode amostraspositivasparaSalmonellasp.Conclusão:Considerando
osresultados
expostos
observou-se,
em ambasasilhas,quea qualidadesanitáriadosrecursoshídricosencontra-se
seriamente
comprometida
o quepoderefletir diretamentena saúdee,por conseguinte,na qualidadedevida dosribeirinhos pois,de um modo geral,osrios alémde
fazerempartede seuscaminhos naturais, sãotambémfonte de subsistência,
de ondeprovémparteconsiderávelde seussustentos,além
do usopara lazer,higiene eprincipalmenteparabeberna maioria dasvezessemqualquertratamentosimplesou prévio.Apoio:IEc/SYS/
MSe MCT/CNPq.
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RELAÇÃODOSNfvEIS DE ANTICORPOSIgM E IgG DETECTADOS
PELAIMUNOFLUORESCP.NCIA
INDIRETAE ISOLAMENTODO
Toxoplasma gondi EM MATERIALBIOLÓGICO(SANGUEE ÚQUIDO AMNIÓTICO)OBTIDOSDE GRAVIDAS
E REC~M-NASCIDOS
EM SITUAÇÃODE RISCO.
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Introdução: A toxoplasmoseé uma infecçãocausadapelo Toxoplasmagondii, assumediversasformas clínicas,dentreelas a forma
congênitaéa mai~ gravedevidoaspossíveis
alterações,
oculares,neurológicasepsico-motorasno recém-nascido.
O acompanhamento
das
grávidase recém-nascidos
emsituaçãode riscoé essencial
paratratamentoe controleda toxoplasmose,
esteacompanhamento
geralmente
érealizadopela sorologiae examesparasitológicosna tentativadeisolar o agente.Objetivo: Compararosníveisde anticorposIgG e IgM
detectados
pela ImunofluorescênciaIndireta (IFI) de trêsisoladosde 7:gondii, atravésdeinoculo dematerialbiológico(sangueelíquido
amniótico) emcamundongosBalb-Cobtidosde recém-nascidos
suspeitos
de trasmissãoverticaldetoxoplasmose
em Goiânia.Material e
Métodos:Foram realizados33experimentos,
utilizamos materialobtidopela cordocentese
esanguedosrecém-nascidos
foi inoculadoem
camundongosBalb-Ccom médiade 30dias estesacompanhados
diariamentepor sessenta
dias,não apresentando
sintomatologiaclinica,
sacrificadose suasvíscerasecérebromaceradaseinoculadasnovamenteem camundongos
Balb-C.Foirealizadacom todasasamostras
de sanguee liquido amniótico a reaçãode Imunofluorescênciaindireta (IgG e IgM). Resultados:Foi possíveldo lavadoperitoneal dos
camundongoso isolamentodeformastaquizoítasde 7:gondii em 9,1%dosexperimentos(3/33), um diretamentedo sanguedo recémnascido,outro do material de cordocentese
(sanguee liquido amniótico) e o terceirosomentedo liquido amniótico. A reaçãode IFI
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