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RESUMO

Relata-se encontro de H. dimi-
nuta em 75% de ratos silvestres
capturados no município de Ne-
rópolis, Estado de Goiás.

INTRODUÇÃO

A H. diminuta é parasito habi-
tual de ratos; a infecção humana
é rara, acidental e ocorre princi-
palmente em crianças.

O mecanismo da infestação hu-
mana está relacionado com a in-
gestão de farinhas mal cozidas ou
cruas onde, com frequência, são
encontrados seus hospedeiros in-
vertebrados .

MATERIAL E MÉTODOS

Em 4 casas onde funcionam
máquinas beneficiadoras de arroz
e milho colocou-se armadilhas
com isca de queijo. Os animais
capturados foram submetidos à
narcose pelo clorofórmio e sacrifi-
cados .

No tubo digestivo, retirado a
partir do estômago até a sua últi-
ma porção, pesquisou-se a pre-
sença de helmintos, após abertu-
ra no sentido longitudinal da vís-
cera e, os encontrados foram colo-
cados em vidros contendo formol
a 10% . A contagem dos exem-
plares recolhidos foi feita pelo nú-
mero de escolex.

RESULTADOS

Foram capturados 30 ratos dos
quais 20 (75%) apresentavam-se
parasitados pelo H. diminuta.

O número de exemplares reco-
lhidos foi de 117 variando o grau
de infestação entre l e 27.

CONSIDERAÇÕES

Resultados obtidos por nós su-
peram os relatados por Barbosa
(1) no Recife, por Meira (3) em
São Paulo e Costa (2) em Belém
do Pará.

Não é de estranhar, portanto,
que em 1527 exames"coprológicos
realizados entre habitantes da ci-
dade de Nerópolis durante as ati-
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vidades do CRUTAC-Go. l (Pro-
jeto Nerópolis) tivéssemos encon-
trado 3 crianças parasitadas com i
este cestódeo.

SUMMARY

The autbors report the fôund of
H. diminuta in rats captured in Neró-
polis, State of Goiás, Brazil.
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