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Resumo 

 A paleoparasitologia estuda parasitos em materiais arqueológicos e paleontológicos. 

Desde o seu surgimento, novas técnicas vêm sendo empregadas para diagnósticos assertivos, 

sensíveis e que consumam menor quantidade de amostra. Técnicas de biologia molecular 

como a reação em cadeia da polimerase (PCR) são altamente específicas e sensíveis, sendo 

que a PCR duplex detecta mais de um organismo em uma mesma reação e poderia contribuir 

para preservação de material antigo. Usamos como modelo para o desenvolvimento de PCR 

duplex o helminto Dipylidium caninum, que tem como hospedeiro intermediário 

principalmente pulgas do gênero Ctenocephalides e definitivos canídeos, felinos, e 

eventualmente humanos; pois a dipilidiose em contexto arqueológico tem sido subestimada 

e a esta pesquisa pode contribuir para a elucidação da relação parasito-vetor-hospedeiro ao 

longo do tempo. A divulgação científica é um movimento que vem crescendo no Brasil, 

entretanto falta a maior integração da pesquisa desenvolvida nas Universidades e a 

População, assim esse trabalho também busca somar forças aos movimentos para uma 

Educação e Ciência aberta de qualidade no país por meio de atividades e confecção de 

produtos para divulgação da Paleoparasitologia. Pela primeira vez conseguiu-se padronizar 

PCR convencional para os agentes do estudo a partir de fezes, e PCR duplex com três 

diferentes combinações: pulga e hospedeiro felino; pulga e D. caninum; hospedeiro felino e 

D.caninum, em material fresco e coprólitos experimentais. Para divulgação científica foi 

criada uma oficina sobre a Dipilidiose para divulgar os resultados dessa pesquisa, a mesma 

foi aplicada a alunos do Fundamento I de uma escola pública de Niterói-RJ. Foi criado um 

e-book de acesso gratuito intitulado "Paleoparasitologia na Educação Básica" com atividades 

que poderão ser realizadas pelo professor em sala de aula, e um blog para disponibilização 

de todo o material de forma gratuita. Os resultados experimentais da pesquisa contribuirão 

diretamente para estudos de epidemiologia molecular da dipilidiose, e poderão ser aplicados 

também para o seu estudo em coprólitos. Esse trabalho mostrou a viabilidade da utilização 

da divulgação científica para pesquisas em andamento e a utilização de estudos específicos 

para divulgação de uma linha de pesquisa.  

Palavras-chaves: paleoparasitologia, educação básica, divulgação científica. 
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Abstract 

Paleoparasitology studies parasites in archaeological and paleontological materials. Since its 

inception, new techniques have been employed for assertive, sensitive and less sample-

consuming diagnoses. Molecular biology techniques such as polymerase chain reaction 

(PCR) are highly specific and sensitive, and duplex PCR detects more than one organism in 

the same reaction and could contribute to preservation of old material. We used as a model 

for the development of duplex PCR the helminth Dipylidium caninum, which has as its 

intermediate host mainly fleas of the genus Ctenocephalides and definitive hosts canines, 

felines, and eventually humans; Because dipilidiosis in an archaeological context has been 

underestimated and this research may contribute to elucidate the parasite-vector-host 

relationship over time. Scientific dissemination is a movement that has been growing in 

Brazil, however, there is a lack of greater integration of research developed in universities 

and the population, so this work also seeks to add strength to the movements for quality open 

education and science in the country through activities and activities. confection of products 

for the dissemination of Paleoparasitology. For the first time, conventional PCR for study 

agents from stool was standardized, and duplex PCR with three different combinations: flea 

and feline host; flea and D. caninum; feline host and D.caninum, in fresh material and 

experimental coprolites. For scientific dissemination was created a workshop on Dipilidiosis 

to disseminate the results of this research, it was applied to students of Fundamental I of a 

public school in Niterói-RJ. A free ebook was created entitled "Paleoparasitology in Basic 

Education" with activities that can be performed by the teacher in the classroom, and a blog 

to make all the material available for free. The experimental results of the research will 

contribute directly to studies of molecular epidemiology of dipilidiosis, and may also be 

applied to its study in coprolytes. This work showed the feasibility of using scientific 

dissemination for ongoing research and the use of specific studies to disseminate a research 

line. 

Keywords: paleoparasitology, basic education, scientific dissemination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A paleoparasitologia estuda parasitos em materiais arqueológicos ou paleontológicos, 

sendo o principal material de estudo os coprólitos, que são fezes antigas que se preservam ao 

longo do tempo por diferentes fenômenos tafonômicos, como a dessecação natural ou 

mineralização, mas também se estende ao estudo de ossos, dentes, múmias, âmbar, 

sedimento, dentre outros. Essa linha de pesquisa é de natureza interdisciplinar, mantendo 

estreito diálogo com outras áreas do conhecimento e trazendo informações de importância 

que vão além da relação parasito-hospedeiro, auxiliando estudos de dispersão de espécies, 

estudos sobre dietas, clima, e hábitos relacionados a classes econômicas em determinada 

população (FERREIRA et al. 2011).  

A espécie Dipylidium caninum, modelo parasitário usado nesta pesquisa, é um 

helminto que acomete o intestino delgado de felídeos e canídeos e que, eventualmente, pode 

acometer humanos, nestes últimos costuma ser assintomática. Tem como principal forma de 

transmissão a ingestão do hospedeiro intermediário, que são geralmente pulgas pertencentes 

ao gênero Ctenocephalides. Na literatura há alguns estudos sobre o uso de diferentes técnicas 

para diagnosticar essa parasitose. As mais empregadas tê     m sido a identificação das 

proglotes encontradas no material fecal ou pela identificação das cápsulas ovígeras presentes 

nas proglotes grávidas ou nas fezes, ambas através de análise morfológica (SAINI et al., 

2016; JIANG et al.,2017). Contudo, outros exames parasitológicos de fezes têm sido 

avaliados, como técnicas baseadas na centrífugo flutuação, mas estas têm apresentado baixa 

sensibilidade (SOUZA-DANTAS, 2007; ADOLPH et al, 2017). Assim, métodos 

moleculares também têm sido propostos para o diagnóstico desse parasito, e tem mostrado 

alta sensibilidade, contudo não foram realizados a partir de material fecal (BEUGNET et al, 

2014).  

Até o momento existe um estudo paleoparasitológico em coprólito que relatou a 

presença do Dipylidium caninum, e nesse, o helminto foi identificado por microscopia óptica 

(JIMÉNEZ et al., 2012). Tendo em vista a raridade de trabalhos relatando este parasito, 

somados às diferentes técnicas diagnósticas e suas respectivas limitações cabe avaliar se 

processos tafonômicos, responsáveis pela preservação de  coprólitos, poderiam estar 
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comprometendo a estrutura parasitária diagnóstica. No contexto paleoparasitológico, as 

amostras são esgotáveis e raras, e assim como demonstrado por Leles e colaboradores (2018) 

os modelos experimentais são extremamente importantes para que novas técnicas sejam 

adotadas visando a preservação do material de estudo. Ainda nesse contexto, foi empregada 

técnica de biologia molecular para pesquisa de artrópodes em coprólitos experimentais, o que 

abre novos horizontes já que por vezes, em amostras antigas, a análise morfológica de 

estruturas parasitárias pode ser algo complexo (PUCU et al., 2019). Dessa forma, essa é uma 

parasitose que possivelmente está sendo subestimada pela paleoparasitologia, devido aos 

métodos empregados até o momento.  

Diante dos estudos sobre a dipilidiose que vêm sendo desenvolvidos em materiais 

moderno e da escassez  de diagnóstico molecular a partir de material fecal, ausência de 

dados moleculares para esta espécie no Brasil, e entendendo a possibilidade de suas 

aplicações em materiais antigos; no presente trabalho, buscamos padronizar técnicas 

moleculares que possibilitem a identificação de D. caninum e Ctenocephalides spp. em  

coprólitos experimentais, contribuindo assim para os estudos epidemiológicos que vêm 

sendo desenvolvidos. Assim, além da identificação do helminto propomos também a 

identificação do ectoparasito, como apontado por Pucu e colaboradores (2019) a 

fragmentação dos artrópodes no coprólito também prejudicam a identificação morfológica. 

Por ser uma abordagem inédita o teste prévio em modelos experimentais é essencial. 

  

Considerando o contexto econômico, político e social em que o país se encontra, e 

agindo de acordo com o proposto por Massarani e Araripe (2019), que afirmam que o diálogo 

entre a comunidade científica e a sociedade é essencial para que o cenário se torne mais 

favorável à pesquisa. No presente trabalho, elaboramos várias atividades e desenvolvemos 

vários materiais para divulgação      da paleoparasitologia      , priorizando atividades em 

escolas da rede pública e espaços públicos para possibilitar igualdade ao acesso da 

informação às diferentes parcelas socioeconômicas da sociedade, o que é colocado como um 

problema a ser superado na divulgação científica no Brasil (MASSARANI E MOREIRA, 

2016). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Paleoparasitologia 

A paleoparasitologia é uma área de pesquisa responsável pelo estudo de parasitos em 

materiais antigos, seja material arqueológico ou paleontológico. O principal material de 

estudo são os coprólitos, fezes antigas conservadas por processos tafonômicos, que 

permitem a descoberta de parasitos (GONÇALVES et al., 2002). O encontro de parasitos 

em materiais antigos pode elucidar diversos aspectos; e interpretar o que isso pode indicar 

ou significar é um dos principais objetivos dessa área de pesquisa (ARAÚJO E FERREIRA, 

1997). 

Além dos coprólitos, a paleoparasitologia tem como objeto de estudo esqueletos e 

tecidos que se preservaram ao longo do tempo, sendo estes, fontes de estudo para pesquisa 

de parasitos que estiveram presentes em órgãos ou circulantes no sangue (LELES E 

ARAÚJO, 2015). No Brasil, ossos são encontrados principalmente na região norte do país, 

especificamente da região amazônica devido a      ritos funerários pertencentes à      cultura 

de algumas populações indígenas ancestrais (LELES E ARAÚJO, 2015).  

Outra fonte de estudos paleoparasitológicos encontrada no Brasil são os sambaquis, 

que são "sítios arqueológicos" que foram habitados por populações pré-históricas que 

viviam principalmente na região costeira do país e tinham hábitos caçadores, pescadores e 

coletores (CAMACHO et al., 2016), alguns sambaquis eram habitacionais, mas tinham 

também aqueles que eram funerários. Apesar das condições climáticas não serem muito 

favoráveis à preservação de materiais para estudos paleoparasitológicos (LELES, 2010), 

uma vez que estes são "a céu aberto" são sítios arqueológicos de grande importância e, 

apesar de ainda serem poucos os achados, estudos vêm mostrando que é possível recuperar 

indícios da presença de parasitos em materiais provenientes dos sambaquis (CAMACHO 

et al, 2016).  

No Brasil ainda há muitas construções do período colonial. No Rio de Janeiro, por 

exemplo,  na Igreja Nossa Senhora do Carmo, durante obras de restauração foram 

encontrados sepultamentos do período colonial, o que possibilitou a recuperação de 

materiais ósseos para estudos paleoparasitológicos (JAEGER et al., 2012). Ainda no Brasil, 

o clima semi-árido de algumas áreas preservou corpos parcialmente mumificados, 

consistindo em outra rica fonte de vestígios orgânicos para estudos na área (ARAÚJO et 

al., 2009).  
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Os estudos nessa área do conhecimento permitem a compreensão de como se 

desenvolveu a relação parasito-hospedeiro e ajuda na compreensão de questões a respeito 

da dispersão de algumas espécies, tanto de parasitos quanto de hospedeiros ao longo do 

tempo (GONÇALVES et al., 2002). A paleoparasitologia tem caráter interdisciplinar, 

criando diálogo entre aspectos antropológicos e paleontológicos, por exemplo informações 

a respeito de dietas, de adaptações paleoecológicas e de paleoclimas (Wilke e Hall1, 1975 

apud GONÇALVES et al, 2002). A paleoparasitologia estabelece estreito relação também 

com a paleoecologia, através da relação entre a presença de parasitos e aspectos culturais e 

ecológicos de determinada população (FERREIRA et al., 2008). Estudos 

paleoparasitológicos realizados possibilitaram interpretações a respeito das condições de 

saneamento e hábitos higiênicos de grupos específicos, assim como hábitos alimentares 

relacionados à classes sociais (BOUCHET et al., 2003). 

No Brasil, a paleoparasitologia se iniciou na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), no final da década de 70 com o intuito 

de responder ao questionamento de um grupo de pesquisadores sobre a possibilidade de a 

esquistossomose mansônica ter surgido nas Américas (FERREIRA et al., 2008). Porém, em 

2003, ovos de Schistosoma mansoni foram descobertos em coprólitos de múmias humanas 

no Sudão, no continente africano, comprovando a origem deste parasito no Velho Mundo 

(BOUCHET et al., 2002). 

Em Minas Gerais, foi encontrado um corpo parcialmente mumificado datado de 2.500 

anos, de onde foram recuperadas amostras de coprólitos. A partir do estudo desses 

coprólitos, foram identificados ovos de acilostomídeos e Trichuris trichiura (FERREIRA 

et al., 2008), sendo ambos parasitos intestinais geohelmintos, ou seja, parasitos que 

necessitam encontrar condições ideais de temperatura e umidade no solo para 

desenvolverem seu ciclo (ARAÚJO E FERREIRA, 1997). Tal achado teve grande 

importância nas discussões sobre a chegada da espécie humana no continente americano 

(FERREIRA et al., 2008). Considerando que a origem destes parasitos se deu no continente 

africano e que precisam de condições ambientais para completar seus ciclos, a hipótese de 

que o povoamento do continente americano se deu, exclusivamente, pelo Estreito de Bering 

é enfraquecida (ARAÚJO E FERREIRA, 1997). Este estudo deu suporte à outras pesquisas 

 
1 Wilke PJ & Hall HJ. 1975. Analysis of ancient feces: a discussion and annoted bibliography. 

University of California, Archaeological Reserch Facility, Department of Anthropology, 

Berkeley. 
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que consideravam que o povoamento das Américas se deu também por rotas transoceânicas 

(ARAÚJO et al., 2008). 

No início dos estudos paleoparasitológicos, sir Armand Ruffer, considerado pioneiro 

na área, analisou tecidos de múmias por meio de cortes histológicos corados e identificou 

ovos de Schistosoa haematobium (RUFFER, 1910). Inicialmente, para estudar coprólitos 

eram empregadas técnicas consideradas eficientes na identificação de ovos bem 

conservados, entretanto, essa não é a realidade dos materiais recuperados de registros 

arqueológicos e paleontológicos (ARAÚJO et al., 1998). Nessa perspectiva, a técnica de 

reidratação proposta por Callen e Cameron (1960), que consiste em uma técnica de 

reidratação semelhante às já utilizada para reidratar materiais dessecados de coleções, foi 

associada aos estudos paleoparasitológicos permitindo diagnóstico de ovos de parasitos 

nesses materiais pelo      do uso de microscópio óptico (ARAÚJO et al, 1998). 

A paleoparasitologia foi impulsionada pela aplicação de técnicas moleculares e 

imunológicas que possibilitaram a identificação de vários outros vestígios parasitários que 

não seriam detectáveis por outras técnicas, ou teriam sua sensibilidade e especificidade 

reduzidas (NOGUEIRA et al., 2006). Com a biologia molecular objetiva-se recuperar 

principalmente fragmentos de DNA no material conservado. Esse material genético 

recuperado do material antigo é chamando ancientDNA (aDNA) ou simplesmente, DNA 

antigo, podendo ser de origem arqueológica ou paleontológica (ARAÚJO et al., 1998). No 

início da utilização de técnicas moleculares na paleoparasitologia, empregava-se técnica de 

hibridização DNA-DNA para recuperação de aDNA (ARAÚJO et al., 1998), mas estudos 

publicados posteriormente ainda mostram avanços em relação à aplicação dessa técnica 

para materiais altamente degradados (LELES, 2010). 

Na década de 1980 a utilização da técnica de reação em cadeia polimerase (PCR) 

permitiu a recuperação de fragmentos pequenos de ácidos nucleicos (ARAÚJO et al., 

1998), o que condiz com a situação do material genético presente em material antigo, ou 

seja, isso abriu um novo campo de diagnóstico de parasitos em material antigo 

(GONÇALVES et al., 2002). Apesar de ainda haver dificuldades referentes à interferência 

de elementos presentes no solo e no próprio material antigo e também referente à 

contaminação por DNA moderno, a PCR ainda é um dos métodos moleculares mais 

empregados pela Paleoparasitologia (GONÇALVES, 2002, PUCU et al., 2017, LELES et 

al, 2016).  

Outro conhecimento aplicável aos estudos paleoparasitológicos é a imunologia, 

através da busca principalmente de antígenos preservados ao longo do tempo por utilização 
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de técnicas imunológicas (NOGUEIRA et al., 2006). Em uma revisão feita por Frías e 

colaboradores (2013) foi visto que os testes imunológicos têm sido amplamente 

empregados para identificação de protozoários em materiais antigos, como o ELISA 

(Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay), e também a imunofluorescência. De acordo com 

Gonçalves e colaboradores (2002) técnicas imunológicas são uma alternativa para pesquisa 

de parasitos de difícil identificação morfológica em material antigo, sendo o teste 

imunológico ELISA eficiente na detecção de antígenos de Giardia duodenalis em amostras 

antigas, e acreditam também que este é o método mais seguro, já que os processos 

tafonômicos e o processo de reidratação poderia danificar os cistos. Porém, em estudo 

recente Leles e colaboradores (2018) discutem a probabilidade desse teste imunoenzimático 

dar um alto índice de falso positivos para esse protozoário.  

Estudos paleoparasitológicos indicaram a presença do protozoário Trypanosoma 

cruzi, agente causador da doença de Chagas, em diversas áreas das Américas, o que sugere 

que esta tenha sido um problema nas populações pré-históricas devido a letalidade e a fase 

crônica (ARAÚJO et al., 2009). Araújo e colaboradores (2009) apontam que a teoria mais 

aceita indica que essa doença teria origem na domesticação de roedores pelos povos 

andinos. Na década de 1980, durante uma escavação no estado do Piauí, os arqueólogos 

constantemente sofreram ataques de triatomíneos enquanto estudavam as pinturas rupestres 

(ARAÚJO et al., 2009). Tal evento gerou em Araújo e colaboradores (2009) o 

questionamento se este não teria sido um problema recorrente à população antiga que 

habitava aquela região, e então, através da biologia molecular foi possível recuperar 

fragmentos de material genético de Trypanosoma cruzi de materiais antigos, como tecidos 

mumificados e amostras ósseas. Ferreira e colaboradores (2011), em uma revisão, mostra     

ram diversos trabalhos que apontam para a presença desse protozoário em populações pré-

históricas do continente americano. Em Minas Gerais, foi encontrado um corpo 

parcialmente mumificado que apresentava lesões orais e uma grande massa fecal na 

cavidade abdominal (Araújo et al, 2009). Por meio de tomografia computadorizada e 

técnica de PCR foi confirmado o caso de doença de Chagas, com a identificação de 

megacólon e de material genético do protozoário nos tecidos daquela múmia (Araújo et al., 

2009).  

A paleoparasitologia não se restringe ao estudo somente de parasitos, abrangendo 

também vírus, bactérias e fungos. Prat  e Souza (2003), em uma revisão sobre a tuberculose 

já apontavam o uso de métodos radiológicos e moleculares por pesquisadores que 

confirmaram a presença da doença nas populações pré-colombianas, sugerindo que a 
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mesma tenha chegado às Américas no início das migrações humanas. Através do estudo de 

corpos encontrados na Igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada no Rio de Janeiro, Jaeger 

e colaboradores (2012), por técnicas de biologia molecular, conseguiram recuperar DNA 

da bactéria responsável pela tuberculose humana, ainda que a localização geográfica da 

igreja não tenha favorecido a preservação do material pela sua proximidade ao mar. Os 

autores acreditam que essa infecção tenha sido de grande prevalência no período colonial. 

Ainda sobre tuberculose, Bos e colaboradores (2014) analisaram amostras do Novo Mundo 

datados do pré e pós contato por análise metagenômica. Os resultados encontrados pelos 

autores sugerem um ancestral comum entre os patógenos encontrados nas amostras e os 

encontrados comumente em mamíferos marinhos. Então os autores apontam a possibilidade 

de uma zoonose que teria acometido os povos costeiros que exploravam esses mamíferos. 

Há muitas pesquisas na área de paleoparasitologia, e entre essa diversidade, há 

pesquisas de formas primitivas de parasitos que hoje são importantes para saúde coletiva, 

elucidando a relação parasito-hospedeiro com animais já extintos (CASCARDO et al., 

2017). Ainda nessa revisão,      os autores pontuam a importância de parasitoses em guerras 

e situações políticas, podendo influenciar a história da humanidade. 

Essas pesquisas mostram a relevância desta área de estudo na compreensão da 

evolução da vida na terra. Considerando sua ampla abrangência, diversidade e relevância 

deve-se considerar a importância da inserção ou, ao menos, apresentação dessa linha de 

pesquisa para a população, principalmente no contexto da Educação Básica. 

 

2.1.1 Modelos experimentais na Paleoparasitologia 

As amostras paleoparasitológicas são relativamente raras e escassas, por isso, para 

utilizar técnicas que as consumam é necessário atestar sua eficiência previamente em 

modelos experimentais. Os estudos experimentais trazem diversas contribuições para a área, 

sendo essencial para aprimorar técnicas existentes, aplicação de novas metodologias e 

pesquisa de novas parasitoses nesses contextos (LELES, 2016). 

Pode-se dizer que estudos experimentais nessa área são tao antigos quanto ela própria 

já que, pode se considerar que se iniciaram com Ruffer (1910) e desde então vêm se tornando 

cada vez mais necessários e frequentes.  

Por meio de estudos em modelos experimentais, foi constatada a presença de 

Trypanosoma cruzi em tecidos e cartilagens de animais infectados experimentalmente 

(BASTOS et al., 1996; MOROCOIMA et al., 2006). A partir de então, para as pesquisas 

deste parasito em contexto paleoparasitológicos passaram a ser considerados também 
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amostras de cartilagens e ossos. Nessa mesma perspectiva Leles e colaboradores (2016), 

também por estudos experimentais mostraram a viabilidade de pesquisa de Toxoplasma 

gondii em tecidos animais dessecados experimentalmente. Sendo assim, uma importante 

contribuição dos modelos experimentais é aumentar as possibilidades de materiais a serem 

estudados para a pesquisa de um determinado agente etiológico. 

Os modelos experimentais são um meio de padronizar novas técnicas, como fez Leles 

e colaboradores (2018) que padronizaram um protocolo para recuperar DNA e antígenos do 

parasito Giardia duodenalis em coprólitos experimentais para depois então aplicar em 

amostras de coprólitos. No referido trabalho os autores trazem com o modelo experimental a 

padronização de uma técnica de diagnóstico em material antigo capaz de otimizar o 

diagnóstico e o aproveitamento da mesma, pois utiliza diferentes técnicas em materiais que 

seriam “descartados”.  

As contribuições dos modelos experimentais para estudos paleoparasitológicos podem 

ser diversas, mas cabe ressaltar que as contribuições também cabem ao contexto moderno, já 

que mostram a possibilidade de aplicação de diversas metodologias em amostras dessecadas 

em estufa, que poderiam ser armazenadas e transportadas à temperatura ambiente.  

 

2.2 Dipilidiose no contexto atual e arqueológico 

A dipilidiose é uma parasitose causada pelo cestoide Dipylidium caninum (Linnaeus, 

1758), pertencente à ordem Cyclophyllidea, família Dipylidiidae. Apresenta em seu ciclo, 

como hospedeiros intermediários as espécies de pulgas Pulex irritans, Ctenocephalides 

canis, Ctenocephalides felis e o piolho Trichodectes canis (ALHO et al., 2015). O 

hospedeiro definitivo pode ser canídeos e felídeos domésticos e silvestres e pode, 

eventualmente, acometer humanos (LEMOS E OLIVEIRA, 1985, SAHIN et al., 2015).  

Proglotes grávidas são liberadas nas fezes do hospedeiro definitivo e se rompem 

liberando as cápsulas ovígeras. Os ovos são liberados e então ingeridos pela fase larval do 

hospedeiro intermediário (pulgas ou piolhos), onde se desenvolvem para cisticercoide. Os 

hospedeiros definitivos se infectam ao ingerir o artrópode infectado contendo a larva 

cisticercoide (ROBERTSON E THOMPSON, 2002, BEUGNET et al., 2014). A larva do 

parasito se desenvolve no intestino delgado do hospedeiro definitivo tornando-se adulto e 

passando a liberar proglotes em aproximadamente 2 a 3 semanas (BEUGNET et al, 2014). 

A infecção de humanos por D. caninum tem sua probabilidade reduzida pelo controle do 

hospedeiro intermediário (ROBERTSON E THOMPSON, 2002), e quando acomete 
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humanos, pode passar despercebida já que os sintomas são brandos e pouco sugestivos 

(MOLINA et al, 2003). As infecções tendem a ser assintomática, mas podem apresentar 

diminuição de apetite, dores abdominais e diarreia (MOLINA et al, 2003). 

O Dipylidium caninum ocorre em diferentes regiões do Brasil. Há relatos em áreas 

urbanas e metropolitanas da região sul do país (LEITE, 2012, BLAZIUS et al., 2005), em 

pulgas coletadas na região sudeste (AVELAR et al.,2007) e em hospedeiros definitivos 

(KATAGIRI E OLIVEIRA-SEQUEIRA, 2008) , e também em animais da região nordeste, 

neste último a frequência foi observada a partir de autópsia (KLIMPELet al. 2010). Apesar 

de estudos mostrarem a grande prevalência deste parasito em cães, o hábito de felinos de 

constantemente se lamberem, facilitaria a ingestão de pulgas, podendo ser um importante 

fator de infecção, uma vez que não seria necessário a ingestão de grande quantidade de 

ectoprasitos (BEUGNET et al., 2014).  

O D.caninum, libera nas fezes do hospedeiro definitivo proglotes grávidas que podem 

ser facilmente visualizadas pelos exames laboratoriais coproparasitológicos, porém, as 

proglotes tendem a abandonar as fezes, o que também poderia levar a um subdiagnóstico. 

Porém, quando estas são recuperadas das fezes, precisarão do diagnóstico específico 

atrelado a identificação morfológica pela microscopia das cápsulas ovígeras presentes na 

amostra fecal, o que também pode levar ao subdiagnóstico pela dificuldade de encontrar as 

cápsulas ovígeras nas fezes uma vez que as proglotes podem não se romper (GEORGI, 

1987).  

Como uma alternativa para a detecção de D.caninum tendo em vista uma 

sensibilidade e especificidade satisfatórias, Beugnet e colaboradores (2014), sugerem a 

utilização do método de PCR para realização de um estudo epidemiológico mais preciso, 

recuperando DNA do parasito em pulgas. Pela análise molecular de pulgas do gênero 

Ctenocephalides, foi possível pela PCR recuperar o DNA de D. caninum, mesmo quando 

em baixas 

 concentrações (BEUGNET     et al., 2014). Outro aspecto importante do estudo da 

dipilidiose que vem sendo discutido é a questão da possibilidade da existência de genótipos 

dentro da espécie, não relacionados a localização geográfica, mas sim ao hospedeiro de 

origem (BEUGNET et al., 2018). Apesar de haver ocorrência maior do genótipo canino de 

D. caninum em cães e do genótipo felino ocorrer com maior frequência em gatos, o 

tropismo por hospedeiro não é absoluto, então em um estudo experimental, Beugnet e 

colaboradores (2018) realizaram infecções mistas com os dois genótipos em questão, 
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entretanto, não houve ovos ou proglotes híbridas, o que segundo os autores, pode levantar 

a discussão sobre a possível classificação de duas novas espécies.  

Ainda sob a visão da biologia molecular, Lawrence e colaboradores (2015), ressaltam 

a importância de considerar a análise molecular das pulgas já que há uma diversidade 

genética alta e pouco se sabe sobre o impacto da mesma sobre a capacidade desses 

ectoparasitos em carrear e transmitir patógenos zoonóticos.  

Quanto aos estudos paleoparasitológicos, há apenas um registro de D. caninum, onde 

o parasito foi identificado pelo uso de microscopia óptica segundo a morfologia das 

cápsulas ovígeras (JIMÉNEZ et al., 2012). O estudo foi feito com coprólitos recuperados 

do sítio chamado Cueva de los Muertos Chiquitos, localizado no México, datados de 1400 

anos Antes do Presente (AP), o que também sugere a presença dos hospedeiros 

intermediários de D. caninum neste assentamento (JIMÉNEZ et al., 2012). 

 

2.3 Divulgação científica 

Considera-se a divulgação científica uma prática antiga, tendo surgido como 

ferramenta de comprovação da existência de Deus, posteriormente passou a ser utilizada 

para divulgação de descobertas para reafirmar o progresso (MASSARANI E MOREIRA, 

2009). Para muitos autores, sua definição transpassa alguns termos similares e por isso 

ainda é muito discutida. Em seu trabalho, Massarani (1998) considera aceitável trabalhar 

os termos “vulgarização científica”, “popularização da ciência”, “divulgação científica” e 

“comunicação em ciência” como sinônimos. Nesse mesmo trabalho, são trazidas as 

definições utilizadas por diferentes autores, dentre as quais o ponto comum mais relevante 

para o presente trabalho é a “transposição de linguagem” e entendimento de metodologias 

científicas. Dentre as diferentes definições apresentadas, a autora estabelece aquela 

utilizada na revista “Ciência Hoje” onde se afirma que divulgação científica é caracterizada 

por ações que permitem que a sociedade compreenda as práticas científicas, sanando 

dúvidas técnicas ou científicas de interesse geral (MASSARANI, 1998). E como já citado, 

isso incluiria a necessidade de transposição de linguagem. Massarani e Alves (2019) em 

seu trabalho sobre a visão de Divulgação Científica de José Reis, que é considerado um 

importante agente nessa área no país, ressaltam que este pesquisador acreditava que a 

divulgação científica não devia se restringir a informar, mas ser um meio de educar e 

estimular o apreço pela ciência, sendo também uma forma de estimular na sociedade e nos 

governantes a atenção para os investimentos no campo de ciência e tecnologia. 
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As atividades de divulgação científica no Brasil têm como marco importante a 

chegada da Corte Portuguesa no Brasil, pois foi então que a impressão passou a ser 

permitida, iniciando a produção de livros, revistas e jornais (MASSARANI, 1998) e foi 

também com a chegada da Corte que ocorreu a abertura dos portos e criação de instituições 

como o atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na época chamado Real Horto (LORETO 

et al., 2017). Entretanto, de maneira geral, o conhecimento científico era exclusivo das 

classes sociais mais altas, que tinham acesso a educação fora do país (MASSARANI E 

MOREIRA, 2016). Traçando um breve histórico, Massarani (1998) pontua iniciativas 

importantes para “o desenvolver” da divulgação científica, em 1810 criou-se a Imprensa 

Régia, por volta de 1813, Jornais como “O Patriota” já dedicava espaço de suas publicações 

à ciência, em 1857 originou-se a “Revista Brazileira - Jornal de Sciencias, Letras e Artes”, 

composta por textos de autoria própria e também de transcrições de artigos nacionais e 

internacionais. Além deste, ressalta ainda a importância de outras iniciativas, como a 

“Revista do Rio de Janeiro” lançada em 1876 e a “Sciencia para o povo”, lançada em 1881. 

Massarani e Moreira (2009) mostram que no Brasil, nas últimas décadas, o 

movimento de divulgação científica vem crescendo devido ao engajamento de instituições 

e do poder público. De acordo com os autores, foi na década de 70 que a divulgação 

científica, junto à educação formal, passou a ser consideradas relevantes como ferramenta 

de desenvolvimento e superação de problemas sociais. 

Em 1982, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) elaborou a 

revista Ciência Hoje que se concentrava na ciência nacional trabalhando a aproximação 

entre a comunidade científica e o público (MASSARANI E MOREIRA 2009). De acordo 

com os autores tal lançamento foi seguido por outras iniciativas relevantes para o cenário 

de divulgação científica no país como a Ciência Ilustrada, que começou a circular em 1981; 

a revista Ciência Hoje das Crianças, criada em 1987; ainda no mesmo ano, foi lançada a 

Superinteressante; em 1991 foi lançada a Globo Ciência que veio a tornar-se a Galileu; em 

1992 o Jornal da Ciência foi lançado; já no ano de 1999 foi criada a revista Pesquisa 

FAPESP para disseminar e prestigiar a produção de ciência e tecnologia no país. 

Pelo trabalho de Massarani e Moreira (2009) percebe-se, através do cenário nacional 

a respeito da Divulgação Científica, que o jornalismo científico é um pilar muito importante 

para essa prática. Nesse mesmo trabalho, os autores destacam que o jornalismo científico 

passa ao público um recorte da ciência descontextualizado do meio sociocultural e 

econômico, onde não se entende seu processo de produção, seus impactos, além de 
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seguirem o “modelo de déficit”, ou seja, consideram que o público não tenha nenhum 

conhecimento sobre o assunto científico e oferecem informações prontas e fragmentadas. 

Pesquisas sobre opinião e percepção pública vêm sendo aplicadas objetivando 

compreender a visão, o nível de relevância dada ao tema de Ciência e Tecnologia (C&T) e 

grau de informação da população a respeito do assunto (CGEE, 2019). O Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) realizaram a quinta edição da pesquisa “Percepção Pública da 

Ciência e Tecnologia no Brasil”. Esse estudo teve a colaboração da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Comunicação 

Pública da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT).  

A edição anterior desta pesquisa, também realizada pelo CGEE em 2015, mostrou 

que, apesar de uma parcela significativa da população se interessar pelo tema, há uma 

relação profunda com os grupos sociais e localização demográfica, e destaca 

particularmente o nível de escolaridade e a renda. No resumo executivo de 2019, foi 

possível correlacionar o nível de confiança aos cientistas à escolaridade do entrevistado, 

tendo os entrevistados de alta escolaridade como principal fonte confiável os cientistas. 

Entretanto, em uma análise dos dados, foi destacado que “interesse” está relacionado ao 

reconhecimento da relevância do assunto, não necessariamente com as atividades de leitura, 

participação e interação com o tema (CGEE, 2019). 

A pesquisa realizada pelo CGEE em 2019 mostra que a visitação a locais destinados 

a Ciência e Tecnologia diminuiu quando comparada aos anos anteriores. Dentre as 

justificativas, a maioria do público relata problemas de acesso, o que se mostra como um 

obstáculo a ser superado, principalmente quando se trata de populações de áreas rurais e/ou 

afastadas dos centros urbanos. 

Em 2019, em relação à fonte de informação sobre Ciência e Tecnologia, foi percebido 

que pela primeira vez, na população geral (não apenas entre os jovens, como em 2015 a 

internet se igualou ou ultrapassou a televisão como meio de acesso à informações (CGEE, 

2019). Essa mesma pesquisa mostrou ainda que há deficiência no acesso e na apropriação 

do conhecimento científico por parte da população, mostrando também que grande parte da 

população desconhece nomes de cientistas nacionais e outros não souberam indicar uma 

instituição da área. 

É notável o crescimento que as atividades de divulgação científica vêm apresentando 

(MASSARANI E MOREIRA, 2016), entretanto, com base nas pesquisas públicas recentes 
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e estudos na área, percebe-se que ainda é necessária a superação de alguns obstáculos e para 

isso é essencial o engajamento de diferentes profissionais e poderes públicos.  

Massarani e Moreira (2016) reafirmam o possível impacto da divulgação científica 

na educação básica, principalmente na educação de ciência, considerando que é uma forma 

de aperfeiçoar e modernizar o ensino de ciências nas diferentes faixas etárias. Os autores 

ressaltam também os principais desafios que a divulgação científica ainda enfrenta no 

Brasil, e dentre eles cabe destacar a questão do alcance à totalidade da população brasileira. 

E para isso os autores pontuam os benefícios de investir em ações imediatas de divulgação 

científica pela internet e redes sociais enquanto se estabelece centros de ciência e tecnologia 

de maneira a abranger toda a população, demograficamente e socialmente, e enquanto se 

estabelece uma relação próxima com o sistema de educação formal do país. Ainda de acordo 

com os autores, outro desafio diz respeito a qualidade da comunicação científica que vem 

sendo produzida no país, sendo necessário aumentar o preparo de profissionais para atuar 

nessa área, sejam pesquisadores ou jornalistas. É importante também considerar aspectos 

culturais do público alvo, valorizando aspectos culturais da própria ciência. Uma educação 

científica integrada, que se dê de forma interdisciplinar, focando nos métodos científicos, 

vai ao encontro da construção da “ciência cidadã”, que por sua vez permite a construção de 

saberes coletivos relacionados à aspectos socioculturais. E uma forma de alcançar a “ciência 

cidadã” seria pela estimulação do público a praticar o papel de pesquisador, para a real 

compreensão do funcionamento da ciência e de seus métodos. 

 

2.3.1 Projeto de extensão Paleoparasitologia para todos  

O projeto de extensão surgiu como desdobramento do projeto de pesquisa "Jovem 

Cientista do Nosso Estado - financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) vigência 2015-2018" (n.º 202.785/2015) 

nomeado "Contribuições da Paleoparasitologia Molecular sobre infecções que ainda são 

problemas para saúde coletiva no Brasil" cujo a responsável é a  Dra. Daniela Leles da 

Universidade Federal Fluminense - UFF.  Nessa modalidade é requerido dos participantes a 

realização de atividades em escolas públicas. Assim, no ano de 2016 foi elaborado o projeto 

de extensão nomeado "Paleoparasitologia para todos" como parte dos programas de extensão 

existentes no Instituto Biomédico da  UFF,  sendo aprovado e oferecido pela primeira vez no 

ano de 2017 e desde então ocorre anualmente. O projeto é desenvolvido no Instituto 

Biomédico, sob a coordenação da pesquisadora e professora Daniela Leles, contando com a 

participação e contribuição de professores de formações diversas, alunos de diferentes 
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graduações, bolsistas de extensão e voluntários, pós-graduandos, e alunos do ensino médio, 

majoritariamente da UFF, mas também de outras Instituições ( SIGPROJ UFF, 2019). 

A paleoparasitologia é uma área de ciência que envolve muitos elementos do 

imaginário infantil e juvenil, como múmias e dinossauros. Dessa forma, uma equipe 

diversificada e heterogênea promove uma maior diversidade de abordagem pra esses temas. 

O principal objetivo do projeto é a divulgação da paleoparasitologia na educação básica, 

aproximando o público do conhecimento produzido no meio acadêmico e despertando 

vocações científicas (SIGPROJ UFF, 2019). 

 A paleoparasitologia é levada para as crianças e jovens com uma linguagem adaptada 

e com diferentes atividades lúdicas para a melhor absorção das informações passadas. Nas 

escolas o projeto é levado em forma de oficinas, onde a linha de pesquisa é apresentada 

através de uma estória infantil, onde conta-se sobre um coprólito e as descobertas feitas a 

partir de seu estudo, essa atividade é realizada dentro de sala de aula e com todos os alunos 

da turma. Posteriormente os alunos são divididos em três grupos, um deles fica em sala de 

aula onde são aplicadas atividades como quebra-cabeças, jogo da memória e desenhos; onde 

são reforçados os elementos trabalhos na história inicial que foi contada, os outros dois 

grupos seguem para atividades realizadas no ambiente externo, como a “mini escavação” e a 

“exploração na caverna”. Na atividade de escavação, os alunos escavam e encontram 

“fósseis” e “coprólitos” enterrados, sendo estes feitos de biscuit ou argila, alguns simulando 

e respeitando o tamanho de achados reais. Na atividade de exploração da caverna, um 

ambiente oferecido pela escola, geralmente uma sala pequena, é totalmente escurecido e 

pinturas rupestres brasileiras são coladas nas paredes para que os alunos explorem o ambiente 

com uma lanterna e tentem adivinhar o que representam cada uma delas. Ao final das 

oficinas, são doados livros com a história contada, uma cartilha de atividades sobre o tema e 

um lápis personalizado no tema para cada aluno. Nesse projeto são amparadas Unidades 

Municipais de Educação Infantil de Niterói (GUIMARÃES et  al., 2017).  

Na perspectiva das oficinas e de ampliar a capacidade de divulgação científica, os 

livros doados foram produzidos em formato físico e também em formato digital, de e-book, 

ambos financiados pela FAPERJ. O livro contendo a história contada intitula-se “A vida dos 

nossos tá-tá-tá...Tataravós” e a cartilha de atividades “Quem estuda as doenças dos nossos 

tá-tá-tá-tataravós?”, ambos distribuídos gratuitamente nas oficinas e disponíveis para 

download gratuito no site do repositório institucional da UFF (http://www.repositorio.uff.br).  

 O projeto de extensão também inclui oficinas para o Ensino Médio , onde o foco 

principal também são escolas públicas. Essa oficina é composta por uma palestra inicial 
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apresentando a linha de pesquisa com uma linguagem adaptada, e em seguida, é aplicado um 

jogo intitulado PaleoparasitoQuiz. Este é um jogo de perguntas e respostas agrupadas em 3 

blocos: Descobertas e Metodologias, Definições e Conceitos e História da 

Paleoparasitologia. Para essa atividade o público é dividido em grupos, onde se discute para 

a escolha de uma resposta correta, e o grupo que tiver maior quantidade de acertos vence o 

jogo e recebe um livro paradidático no tema, e os demais marcadores de páginas temáticos 

(GUIMARÃES et al., 2017). 

Parte do projeto foi explicado pela professora responsável em uma reportagem feita 

pela UFF por Dayane Alves (2017), onde a mesma detalha brevemente a origem do projeto 

e as atividades desenvolvidas, durante a realização das oficinas nas escolas. Deste projeto 

surgiu um trabalho de conclusão de curso, que contribuiu para estruturação das atividades 

realizadas nas oficina, mas sobretudo permitiu  aplicá-las e avaliá-las em diferentes UMEIs 

e colégios de Niterói, percebendo as potencialidades de diferentes tipos de atividades e 

permitindo seu aperfeiçoamento (GUIMARÃES, 2017). 

No referido trabalho, relata-se a eficiência que atividades que simulam o trabalho 

científico possuem, sendo a “mini escavação” e a “exploração da caverna” os mais eficientes 

catalizadores do imaginário infantil. A respeito das atividades realizadas com o ensino médio, 

foi percebido uma grande aceitação e interesse dos alunos e professores no material 

produzido, o que mostrou a importância de se investir na produção de materiais de qualidade. 

Outro aspecto importante observado nesse trabalho de conclusão de curso foi o grande 

interesse por discentes e docentes de ambos os seguimentos de ensino no material produzido 

para doação, mostrando a importância de se investir esforços na produção de materiais de 

qualidade na área de divulgação científica.  

Na perspectiva de alcançar o objetivo de ampliar o alcance dos materiais produzidos, 

além de investir em materiais de divulgação, foi realizada também a divulgação do link de 

repositório institucional da UFF, onde pode-se baixar o livro infantil e a cartilha 

gratuitamente nas oficinas, eventos de divulgação científica e em redes sociais. Esta última 

se mostrou uma eficiente ferramenta de divulgação de conteúdo de acordo com o relatado 

(GUIMARÃES, 2017). 

Assim o projeto de extensão além de divulgar a paleoparasitologia na rede básica de Ensino 

e captar alunos desse segmento para participarem do projeto, também tem estimulado alunos 

da graduação a desenvolverem outros temas de monografia no âmbito do projeto, e também 

tem motivado ao ingresso desses alunos na pós-graduação, na linha de pesquisa de 

Paleoparasitologia.  
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: estudar a dipilidiose em modelos experimentais para futuros estudos 

paleoparasitológicos, e levar os resultados da pesquisa e informações sobre a 

paleoparasitologia para a Educação Básica de forma que o aluno perceba que a ciência faz 

parte de seu cotidiano. 

 

Objetivos específicos: 

• Padronizar uma metodologia de diagnóstico molecular para Dipylidium 

caninum e Ctenocephalides sp. em amostras modernas e modelos experimentais que 

posteriormente possam ser empregados para o estudo de amostras arqueológicas. 

• Produzir um repertório de atividades e acervo de materiais para divulgação 

científica na Educação Básica no tema do projeto. 

• Elaborar um livro paradidático sobre Paleoparasitologia no formato e-book de 

acesso aberto com a descrição de diversas atividades para os diferentes segmentos de ensino 

da Educação Básica. 

• Apresentar e debater, em ações, a importância do diálogo entre alunos da 

graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, educadores e sociedade para 

prática da divulgação científica. 

 

  



28 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

Aspectos éticos: este trabalho está incluso no projeto Jovem Cientista do Nosso 

Estado - FAPERJ (nº do Processo: 202.785/2015 e nº203.028/2018), já possuindo 

aprovação no comitê de ética animal da Universidade Federal Fluminense (nº 944/07) para 

as amostras aqui analisadas. As amostras de fezes e pulgas utilizadas são provenientes de 

um felino doméstico (Felis catus) sabidamente positivo para Dipylidium caninum e para 

esse ectoparasito. As amostras foram coletas pela pesquisadora Daniela Leles que é tutora 

do animal, e em seguida transportadas a temperatura ambiente para o Instituto Biomédico 

da Universidade Federal Fluminense em um trajeto de aproximadamente 20 minutos. 

 

4.1 Parte experimental 

4.1.1 Análise morfológica 

4.1.1.1 Fezes 

Inicialmente a amostra de fezes frescas foi processada utilizando a técnica de 

tamisação para a coleta de proglotes que foram utilizadas para confecção do controle positivo 

para o ensaio molecular. Algumas proglotes foram levemente pressionadas para liberação 

das cápsulas ovígeras para montagem de lâminas a serem levadas nas oficinas que serão 

ofertadas nas escolas, e algumas proglotes íntegras foram conservadas em álcool 70% 

também para compor o acervo de materiais da oficina educativa. Adicionalmente, 

confeccionamos um coprólito experimental com proglotes visíveis para simular um coprólito 

verdadeiro, para que também possa ser levado para escolas, uma vez que dada a raridade do 

material antigo, muitas vezes é inviável solicitar ás coleções a saída desse tipo de material 

para ser levado a outras instituições para divulgação científica. 

 

4.1.1.2 Pulgas 

Alguns exemplares coletados do hospedeiro felino foram processados para a 

montagem de lâminas permanentes com Bálsamo do Canadá para identificação morfológica 

da espécie, mas também para compor o acervo da oficina educativa. Foi utilizado o 

protocolo de montagem de lâminas de sifonápteros de Linard e Guimarães (2000): 

(1) Diafanização: Nesse processo foi utilizada uma solução de Potassa a (10%). Essa 

solução juntamente com as pulgas foram colocadas em vidros de relógio e diariamente eram 

observadas ao microscópio estereoscópico até que estivessem clarificadas o suficiente para 

que algumas estruturas internas se tornassem visíveis. (2) Lavagem: As pulgas foram 
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transferidas para outro recipiente para lavagem com água repetidas vezes para retirar a 

potassa ou restos de quitina. (3) Desidratação: Os exemplares foram colocados em um 

recipiente com álcool 70% por aproximadamente 24 horas. Foram feitas trocas da solução 

do tubo para a substituição do álcool realizando um aumento gradativo de 80%, 90% e 

absoluto, deixando cada um por 24horas. (4) Clarificação: foi utilizado creozoto de Faia 

durante, aproximadamente, 24 horas. (5) Montagem: Colocou-se uma pequena quantidade 

de bálsamo, posicionou-se a pulga sobre a lâmina da maneira recomendada , adicionou-se 

mais bálsamo e cobriu-se com a lamínula. Para a secagem do bálsamo, foi feita o 

armazenamento das lamínulas em um pequeno recipiente simulando uma estufa. A 

identificação morfológica foi feita com base em chaves de nomenclatura de Linard 

(LINARD E GUIMARÃES, 2000).  

Outros exemplares de pulgas foram mantidos refrigerados a 4ºC para posterior análise 

molecular e confirmação da espécie. 

 

4.1.2 Análise molecular 

Para a análise molecular foram preparadas amostras com material fresco e com 

material desidratado experimentalmente em estufa para simular um coprólito que se 

preservou por dessecação natural. As amostras de material fresco foram: (F1) pulgas e (F2) 

proglotes, que foram usadas como controles positivos para cada agente etiológico, e (F3) 

uma amostra de fezes de felino (~200µg), a qual foram misturadas proglotes e  pulgas . As 

amostras dessecadas foram: (D1) pulgas e (D2) proglotes, usadas como controle positivo 

para cada agente etiológico, e (D3) foram misturadas as fezes (~200µg), proglotes e pulgas 

(figura 1). Para desidratação das amostras, essas  foram colocadas em estufa (Modelo SP 

200-0/1, ®SP Labor) com temperaturas variando de 39ºC a 44ºC, e foram pesadas 

semanalmente até que não fosse mais constatada a perda de peso. Foi dado um tratamento 

prévio as amostras, antes de se iniciar a extração do DNA: as amostras frescas e dessecadas 

de proglotes e pulgas (F1, F2, D1 e D2) foram maceradas manualmente com um pistilo e 

grau autoclavados acrescidas com 200µl de água nuclease free, já as fezes frescas e 

dessecadas (F3 e D3) foram misturadas a 200 µl de água nuclease free colocadas em 

microtubo com beads para extração de DNA antigo ((®MP Biomedicals) e então foram 

pulverizadas com o auxílio do equipamento Fast Prep1 (®MP Biomedicals). 
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4.1.2.1 Extração de DNA 

A extração de DNA de todas as amostras foram realizadas com o kit comercial Pure 

Link (Invitrogen®) seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante para tecidos.. As 

extrações foram todas realizadas no Laboratório de Biologia Molecular de Parasitos da 

UFF, realizando a limpeza da bancada e dos equipamentos com álcool 70% antes e depois 

de cada processo e utilizando os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados. 

 

4.1.2.2 PCR e Sequenciamento 

Inicialmente foram feitas PCR convencional em amostras frescas para cada agente 

etiológico (F1 e F2) ou hospedeiro separadamente, nesse último caso usou-se DNA 

previamente extraído de gato doméstico, depois usou-se as fezes do felino contendo as 

proglotes e pulgas (F3), seguindo condições já previamente descritas, e essa mesma 

condição foi aplicada as amostras dessecadas (D1, D2 e D3). Para amplificação de um 

fragmento da subunidade cox1 da citocromo oxidase que amplifica tanto o DNA de C. felis 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1: Fluxograma das amostras frescas e dessecadas usadas 

na análise molecular por PCR, contendo controles positivos para (F1, F2, D1 e D2) e 

amostra experimentalmente montada para simular um coprólito (F3 e D3). 
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quanto de C. canis foram utilizados os primers Cff-F: 5′-AGA ATT AGG TCA ACC AGG 

A-3′ e Cff-R:5′-GAA GGG TCA AAG AAT GAT GT-3′ que amplificam aproximadamente 

550 pb (Lawrence et al.,2014). Para Dipylidium caninum foi utilizado os primers 

desenhados por Beugnet e colaboradores (2014), DC28S-1R: 5’-

CACATTCAACGCCCGACTCCTGTAG-3’ e DC28S-1F:5’-

GCATGCAAGTCAAAGGGTCCTACG-3’, que amplificam um fragmento de 

aproximadamente 650 pb. Para o hospedeiro felino foi utilizado um par de primers que 

amplifica fragmento de aproximadamente 200pb do gene mitocondrial citocromo b 

(VILARROEL, 2013): PCcytbF: 5’-TGCAATCCTCCGATCCATCCCCA-3’ e PCcytbR: 

5’-GGATGTTCTACGGGTTGGCCGC-3’. 

Uma vez verificada a amplificação nas condições recomendadas pelos autores, 

iniciamos com algumas modificações tanto na ciclagem (principalmente nas temperaturas 

de hibridização que variaram de 50ºC a 68 ºC) quanto na concentração de magnésio  que 

variaram de 2mM a 4mM. A intenção era encontrar uma condição única para amplificação 

tanto do DNA da pulga, helminto e hospedeiro, para o estabelecimento de uma PCR 

multiplex (hospedeiro, pulga e helminto) ou diferentes combinações de PCR duplex 

(hospedeiro e pulga, hospedeiro e helminto, pulga e helminto). Após a escolha das melhores 

condições e testes nos controles positivos frescos e dessecados, o ensaio foi realizado com 

as amostras de fezes frescas e dessecadas.  

Todas as amplificações foram purificadas com o kit Wizard SV Gel e PCR Clean-up 

System kit (®Promega) seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. Os amplicons 

foram sequenciados em ambas as fitas pela Plataforma de Sequenciamento Genômico 

RPT01 (Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz). Os programas Chromas Lite v. 

2.2.2 e Bioedit v. 7.1.9 foram usados para análise e edição das sequências nucleotídicas as 

quais foram comparadas com aquelas depositadas no Genbank através da ferramenta Blast. 

As sequências geradas foram depositadas no Genbank. 

 

4.2 Parte educativa 

4.2.1 E-book 

Foi elaborado um e-book para divulgação da Paleoparasitologia cujo o público alvo 

são professores da rede básica de ensino. O livro foi planejado para guiar práticas de 

divulgação científica no tema e servir de suporte para desenvolver atividades com os alunos, 
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dando autonomia aos docentes para que apliquem as atividades com segurança mesmo na 

ausência de profissionais da área ou pesquisadores. 

O livro além de ser fonte de informações sobre a paleoparasitologia e seus objetos de 

estudo, traz também sugestão de atividades que permitem que o aluno perceba que a ciência 

está presente em seu cotidiano escolar e social. 

O livro contém uma parte teórica sobre a paleoparasitologia e seus objetos de estudo,  

que foi escrita com base em artigos científicos da área, sendo vários destes de grande 

relevância e contribuição para a ciência, boa parte desses estudos compôs uma Mini Revisão 

no tema (Cascardo et al. 2017) e foi usada como norteadora para elaboração dos textos. 

Outra fonte consultada foi a obra “Fundamentos da Paleoparasitologia2”, um livro 

organizado por Luiz Fernando Ferreira, Adauto Araújo e Karl Reinhard, importantes 

pesquisadores na área e obra ganhadora do Prêmio Jabuti no ano de 2012.  

Já seu aspecto educativo lúdico foi inspirado em obras que trazem informações a 

respeito de figuras históricas para o público infantil, com uma linguagem adaptada. 

Algumas dessas obras são os livros “Marco Polo para crianças e jovens3”, “Leonardo da 

Vinci para crianças4” e “Egito antigo e Mesopotâmia para crianças5”. Essas três obras 

pertencem a editora Jorge Zahar. Trazem informações teóricas sobre o assunto abordado, 

com uma linguagem simples e adaptada, e  dão sugestões de atividades que auxiliam na 

construção desse conhecimento. 

Parte das sugestões de atividades do livro são práticas realizadas pela equipe do 

projeto “Paleoparasitologia para todos” ao visitarem as escolas (GUIMARÃES, 2017), 

outras partes são adaptações e atividades sugeridas a partir da vivência que o projeto tem 

proporcionado.  

 

4.2.2 Participação em eventos 

Foram realizadas algumas participações do projeto “Paleoparasitologia para todos” 

em eventos de divulgação científica, além da apresentação e aplicação de parte de elementos 

do presente trabalho nessas atividades. O projeto participou de eventos abertos ao público de 

maneira geral, abrangendo diversas faixas etárias e nível escolar. Os eventos foram: UFF nas 

 
2 Ferreira, LF, Reinhard K, Araújo A. 2011. Fundamentos da Paleoparasitologia. Editora Fiocruz, Rio de 

Janeiro. 484 p. 
3 Livro – Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China para crianças e jovens; Janis Herbert; 2003; Editora 

Jorge Zahar; 1ªEd. 
4 Livro – Leonardo da Vinci para crianças. Janis Herbert; 2002; Editora Jorge Zahar.  
5 Livro – Egito antigo e Mesopotâmia para crianças. Marian Broida; 2002; Editora Jorge Zahar.  
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praças, III Ações de Extensão em Medicina Veterinária, Domingo com ciência na Quinta, 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fiocruz 

 O UFF nas praças (anexo 1) foi realizado no dia 22/05/2019 em espaço aberto no 

centro de Niterói – RJ de 9 as 18hs, onde a equipe pode convidar diferentes pessoas que 

passavam na rua a conhecer o projeto. O evento “III Ações de Extensão em Medicina 

Veterinária” foi realizado no campus da veterinária em Niterói -RJ, no dia 28/09/2019, de 

10:00 às 15:00. O projeto foi levado também ao “Domingo com ciência na Quinta”, realizado 

pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no dia 07/07/2019 na Quinta da Boa 

Vista – RJ, de 10:00 às 15:00. O projeto participou também de atividades realizadas na 

Fiocruz durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde crianças de diversas 

escolas puderam conhecer o projeto e participar de atividades no dia 23 de outubro de 9 as 

12hs. 

 

4.2.3 Criação do Blog 

Foi criado um ambiente virtual sob domínio gratuito para disponibilização dos 

materiais produzidos para a divulgação científica, objetivando ampliar o alcance dos 

materiais desenvolvidos no projeto.  

O blog foi criado na plataforma WordPress,com, que oferece ferramentas estatísticas 

sobre o acesso à página e recebimento de comentários, dentre outras informações. Essa 

plataforma possui a opção de diferentes “temas”, que mudam o layout do site e permite a 

experimentação de novas organizações para uma melhor comunicação com o público. Outra 

ferramenta importante é a criação de temas adaptáveis à celulares e outros dispositivos 

móveis. Essa opção permite que o usuário consiga acessar o site de diferentes fontes sem 

que haja a desconfiguração da página. Essa plataforma permite também o carregamento de 

arquivos multimídia de forma gratuita e possui também ferramenta de compartilhamento 

integrado com as redes sociais. 

Essa plataforma de site oferece informações estatísticas detalhadas, através da qual  é 

possível conhecer melhor o público de acesso, como por exemplo, local de acesso, conteúdo 

acessado e horário de acesso.  Tais dados devem ser considerados para elaboração de um 

plano de comunicação eficiente, objetivando integrar e alcançar cada vez mais pessoas. 
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4.2.4 Oficina para Ensino Fundamental I 

Foi desenvolvida uma oficina específica para Ensino Fundamental I, na faixa etária 

de 8 a 9 anos de idade para divulgar os resultados dessa pesquisa quanto a dipilidiose. A 

oficina foi estruturada da seguinte forma: elaborou-se uma apresentação em powerpoint 

abordando a paleoparasitologia, com sua definição, breve história e seus materiais de 

estudo, seguida da apresentação do presente trabalho, explicando sobre a dipilidiose e 

estimulando o imaginário do público quanto à potencialidade do presente estudo em 

materiais antigos (anexo 2). Posteriormente, os alunos foram divididos em grupos, onde 

tiveram um momento para interagir com os materiais de pesquisa, como microscópio para 

a visualização de lâminas contendo as cápsulas ovígera de D. caninum e pulga C. felis, 

coprólito experimental e proglotes conservadas (material confeccionado e descrito no item 

4.1.1.1). Além disso aplicou-se atividades lúdicas que reforçaram pontos abordados na 

apresentação oral e que avaliaram o nível de retenção de conteúdo pelo público: torre do 

equilíbrio, “onde está a múmia?” e a pirâmide. 

A torre do equilíbrio é um jogo já existente que foi adaptado para oficina (figura 2). 

Algumas peças que compõe a torre continham perguntas de diferentes tipos sobre a 

apresentação. Algumas peças também traziam mensagens como “jogue outra vez” ou “diga 

o que mais  gostou”, o que servia como um feedback da aceitação e envolvimento das 

crianças nas atividades.  

 

Figura 2: Torre do equilíbrio adaptada para a oficina, contendo peças com perguntas sobre o 

tema "paleoparasitologia" 
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A brincadeira “Onde está a múmia?” foi baseada no jogo "Onde está o Wally?" e 

consistiu em encontrar múmias humanas e felinas escondidas em imagens dentro da 

temática Antigo Egito. Foram elaboradas 4 imagens, com diferentes graus de dificuldade 

(anexo 3). E a brincadeira da pirâmide teve como objetivo a “visualização” do interior de 

uma tumba egípcia (figura 3). A pirâmide foi confeccionada com base e inspiração na tumba 

de Tutankamon, e nesse ambiente, as crianças deveriam dizer quais os elementos ali 

presentes são possíveis fontes de estudos paleoparasitológicos. Ao final cada aluno recebeu 

uma cartilha de atividades criada para essa oficina (anexo 4). 

 

Figura 3: Aluno realizando a atividade de visualização da tumba egípcia para identificação 

dos elementos de estudo da paleoparasitologia. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Parte experimental 

Para PCR convencional realizada com os agentes etiológicos separadamente tanto os 

provenientes das amostras frescas quanto dessecadas, e usando as condições descritas nos 

trabalhos prévios, todas amplificaram na altura esperada, e o sequenciamento nucleotídico 

confirmou as espécies, a morfologia tinha apontado que a espécie de pulga era C. felis, e no 

caso as proglotes e cápsulas ovígeras eram de fato D. caninum, além do gato doméstico, 

Felis catus domesticus. Após os testes supracitados verificamos que a condição única que 

melhor se adequava para amplificação de todos esses organismos separadamente era a 

temperatura de 55ºC e 4mM de Magnésio. Contudo quando o DNA de cada controle foi 

colocado em uma mesma reação, no intuito da padronização da PCR multiplex, não se 

conseguiu a amplificação dos 3 agentes (hospedeiro, felino e pulga) ao mesmo tempo. 

Assim descontinuamos os testes para PCR multiplex e passamos a avaliar as diferentes 

combinações de PCR duplex. Foi possível padronizar a PCR duplex para todas as diferentes 

combinações (figura 4), tanto dos controles positivos frescos e dessecados, quanto das fezes 

frescas e dessecadas, o sequenciamento também comprovou as espécies.  
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Figura 4: Corrida eletroforética com amplificações para três diferentes combinações de PCR 

duplex: D. caninum e hospedeiro felino; pulga e hospedeiro felino; e D. caninum e pulga 

utilizando-se controles positivos.  

Legenda: (1) DNA de proglotes e de felino; (2) DNA de pulgas e de felino; (3) DNA de 

proglotes e de pulgas; (4) Marcador de peso molecular 100 pb (Ludiwig®); (5), (6), (7) 

Controles negativos. 

 

Assim ficou estabelecido a condição ideal para as três combinações de PCR duplex: 

solução tampão [1x], Mg [4mM], dNTP [0,2mM], 100ng de cada primer (Cff-F/Cff-R e 

DC28S-F/DC28SR ou PCcytb-F/PCcytb-R e Cff-F/Cff-R ou PCcytb-F/PCcytb-R e DC28S-

F/DC28SR), 2,5µl de Taq polimerase (® Ludwig, Brasil), 1,5µl de DNA de cada organismo 

(Ctenocephalides felis, Dipylidium caninum e hospedeiro felino), volume total de 25µl; 

ciclagem: 95°C 1’, 45 ciclos [95°C 10’’, 60°C10’’, 72°C 20’’] e 72°C 7’. 

Os resultados parciais dessa pesquisa foram apresentados no 55º Congresso da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, XXVI Congresso da Sociedade Brasileira de 
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Parasitologia, ChagasLeish 2019 (anexo 5) e um artigo foi submetido a revista Veterinary 

Parasitology (anexo 6) 

 

5.2 Material destinado à divulgação científica 

5.2.1 E-book Paleoparasitologia na Educação Básica 

O livro foi elaborado também com base em experiências prévias do grupo no projeto 

de extensão "Paleoparasitologia para Todos", portanto, não se trata apenas do que foi 

desenvolvido exclusivamente no âmbito do mestrado. 

O livro contém sete capítulos: (1) Paleoparasitologia; (2) Coprólitos; (3) Ossos e 

Dentes; (4) Múmias; (5) Pintura Rupestre; (6) Âmbar; (7) Métodos e Descobertas ; e 

material suplementar “Como fazer?”. No primeiro capítulo a Paleoparasitologia é 

apresentada, e nos capítulos seguintes, são abordados objetos de estudo da área. No último 

capítulo, “Métodos e descobertas”, importantes estudos e grandes descobertas são 

abordadas de forma mais detalhada. Cada um dos capítulos traz definições, 

contextualizações, curiosidades e atividades sugeridas para consolidar e desenvolver cada 

assunto com os alunos de diferentes séries e faixas etárias, tendo sugestão também de uso 

de materiais reciclados e reaproveitados, além de integração entre diferentes turmas. O 

material complementar traz instruções para a produção de materiais sugeridos nas 

atividades como papel machê, por exemplo. O livro foi escrito por mim Fernanda 

Guimarães e a orientadora Daniela Leles, conta com ilustrações de Leila Guimarães, e foi 

diagramado e produzido pela editora Albatroz  (figura 5) com financiamento da FAPERJ, 

e assim que finalizado será disponibilizado gratuitamente. Os resultados sobre a elaboração 

do e-book foram apresentados no 55º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical, XXVI Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia, ChagasLeish 2019 

(anexo 7).  
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Figura 5: Exemplo de capítulo sobre pintura rupestre que compõe o livro “Paleoparasitologia 

na educação básica”. 

 

 

5.2.2 Participação em eventos de divulgação científica 

Durante a participação do projeto no “UFF nas praças” participaram dois alunos da 

graduação, integrantes do projeto de extensão, sendo um bolsista e um voluntário, eu como 

aluna de mestrado e a coordenadora do projeto. No presente evento, diversas pessoas foram 

convidadas a participar das atividades e conhecer um pouco mais sobre o projeto, entretanto, 

por ser um espaço inserido no cotidiano, foi percebido uma relativa falta de disponibilidade 

das pessoas que ali passavam. Foram entregues cartões de divulgação contendo o endereço 

do blog do projeto. 
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O evento “III Ações de Extensão em Medicina Veterinária” contou com a minha 

participação, um aluno de iniciação a pesquisa da graduação e a coordenadora do projeto. 

Durante o evento, que foi realizado no campus da Veterinária – UFF em Niterói-RJ, 

participaram diversas crianças, algumas da comunidade e outras, filhos de funcionários. O 

público participante, apesar de todos serem interessados por ciência e estarem ali com esse 

objetivo, foi bem heterogêneo; algumas crianças apresentavam grande conhecimento na área 

de paleontologia e mostraram muito interesse pelos fósseis e coprólitos.  

O evento organizado pela SBPC, Domingo com ciência na Quinta, foi realizado em 

um espaço aberto, onde comumente ocorre eventos familiares, sendo assim, tinha grande 

quantidade de crianças à lazer, ou seja, com tempo disponível. A equipe do projeto nessa 

ação foi composta por mim, duas doutorandas, duas alunas de graduação participantes do 

projeto de extensão e a coordenadora do projeto (figura 6). Durante a atividade crianças com 

diferentes níveis de conhecimento sobre o assunto participaram, algumas mostraram mais 

interesse em atividades lúdicas não específicas, como quebra-cabeças e labirintos, enquanto 

outras queriam participar da escavação mais de uma vez. 
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Figura 6: Parte da equipe participante do projeto "Paleoparasitologia para todos"  que esteve 

presente no evento "Domingo com ciência na Quinta", organizado pela SBPC. 

 

 

Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fiocruz, participaram uma 

graduanda bolsista no projeto de extensão, duas alunas de doutorado, eu e a coordenadora 

(figura 7). Durante essa atividade recebemos, em maioria, crianças que estavam ali pela 

escola em que estudam, então apresentavam interesse sobre o assunto. Grande parte das 

crianças se interessaram pelos exemplares de proglotes e os modelos simulando insetos 

aprisionados em âmbar. Houve uma grande quantidade de crianças que após participar das 

atividades lúdicas, se interessaram nos desenhos para colorir que continham ilustrações 

dentro da temática “paleoparasitologia” (figura 8).  
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Figura 7: Equipe participante do projeto "Paleoparasitologia para todos" no evento 

promovido pela Fiocruz na Semana Nacional  de Ciência e Tecnologia.  

 

 

Figura 8: Alunos participando das atividades da oficina colorindo desenhos e realizando 

atividades dentro do tema "paleoparasitologia". 

. 
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Durante todos os eventos supracitados, houve professores e pesquisadores que se 

interessaram pelo projeto e pelo material produzido, trazendo comentários positivos.  

Em eventos dessa natureza há diálogo sobre a importância de práticas do gênero entre 

diferentes elementos: professores da rede básica, professores de nível superior, 

pesquisadores, alunos de educação básica e nível superior e responsáveis de diferentes níveis 

de escolaridade. Sendo assim, é possível perceber que o interesse e a aceitação é relevante 

por parte do público embora o mesmo seja heterogêneo, e nessa perspectiva de relato e 

reflexão sobre a relevância dessas práticas foi escrito um capítulo intitulado “A importância 

da integração pesquisa, ensino e extensão na divulgação e alfabetização científica” para a 

Coletânea Rede de Educação para Engajamento Social: contribuições para o ensino de 

graduação (anexo 8).  

 

 

5.2.3 Material digital para divulgação científica da paleoparasitologia 

Foi criada uma página sob domínio público gratuito: 

www.paleoparasitologiaparatodos.wordpress.com (figura 9) onde foram disponibilizados 

materiais que já haviam sido produzidos no âmbito do projeto de extensão 

Paleoparasitologia para todos, e outros que foram elaborados durante essa pesquisa. Alguns 

dos materiais disponibilizados eram utilizados nas oficinas, e outros foram novas produções 

feitas exclusivamente para o ambiente virtual. Assim, algumas atividades destinam-se a 

jogar no próprio ambiente virtual, como o jogo da memória digital (figura 10) enquanto 

outras necessitam ser impressas, como o quebra cabeça, outras versões de jogo da memória 

e ilustrações, e em outros casos tanto podem ser jogadas no ambiente virtual quanto serem 

impressas, como o jogo "Ache a múmia?".  

 



44 
 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9:  Página inicial do blog criado sob domínio público 

"www.paleoparasitologiaparatodos.wordpress.com.br". 
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Os quebra-cabeças têm diferentes números de peças (12 ou 20 peças) e está disponível 

em modelos de borda lisa (figura 11) e de borda tradicional (figura 12). Os modelos de 

borda lisa são destinados às crianças menores e os de borda tradicional são destinados às 

crianças mais velhas devido maior grau de complexidade, assim como a quantidade 

diferenciada no número de peças. O jogo da memória foi desenvolvido em dois modelos, 

um que faz pares entre imagens, e outro que faz pares entre imagem e definição, A 

disponibilização de dois modelos de jogos da memória segue o mesmo princípio dos 

modelos de quebra-cabeça: tornar o jogo interessante para diferentes faixas etárias. O 

modelo que faz pares entre as imagens e as definições são adequados apenas para o público 

que já tenha algum conhecimento prévio sobre o tema “Paleoparasitologia”, enquanto que 

o outro, não necessita conhecimento prévio sobre a área. As ilustrações para colorir 

disponibilizadas, parte eram da cartilha de atividades já produzida “Quem estuda as doenças 

dos nossos tá-tá-tá-tataravós?”, e foram disponibilizadas ilustrações novas. A importância 

de jogos educativos no campo da ciência e a disponibilização gratuita foram tema de um 

artigo publicado no cadernos BAD (anexo 9). 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10: Jogo da memória digital sobre a Paleoparasitologia 

mostrando dois pares de cartas já virados, disponibilizado no site para download gratuito. 
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Figura 11: Exemplos de quebra-cabeças sobre a Paleoparasitologia de borda lisa com 12 e 

20 peças disponibilizado no site www.paleoparasitologiaparatodos.wordpress.com.br para 

download gratuito. 

 

Figura 12: Exemplos de modelos de quebra-cabeças sobre a Paleoparasitologia de borda 

tradicional com 12 e 20 peças disponibilizado no site 

www.paleoparasitologiaparatodos.wordpress.com.br para download gratuito. 

 

5.2.4  Oficina para o Ensino Fundamental I 

Foi utilizado um coprólito experimental com proglotes visíveis e que simulam ou 

assemelham um coprólito verdadeiro, além de lâminas contendo cápsulas ovígeras, as 
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pulgas da espécie C. felis, e proglotes em ácool 70%, todas advindas do material de fato 

analisado nessa pesquisa. 

A oficina foi aplicada para uma turma do Ensino Fundamental I, abrangendo a faixa 

etária de 8-9 anos da escola municipal Anísio Teixeira, localizada em Niterói – RJ. Durante 

a apresentação da pesquisa e da paleoparasitologia (figura 13) houve intensa participação 

dos alunos, que mostraram interesse e empolgação sobre o assunto.  

 

 

Figura 13:  Apresentação da pesquisa e da paleoparasitologia com projeção em datashow e 

usando linguagem adaptada para crianças do ensino fundamental. 

 

Durante as atividades da oficina, a turma foi dividida em três grupos, e em todos os 

grupos as atividades obtiveram sucesso, pois as crianças demonstravam interesse e estas 

serviram como forma de complementar e/ou reforçar conceitos abordados durante a 

apresentação inicial. Foi percebido, durante a atividade “Ache a múmia” (figura 14)  que 

os alunos se sentiam motivados por imagens mais complexas, com maior grau de 

dificuldade. Já durante a atividade envolvendo a torre de equilíbrio, as crianças estavam 

muito motivada pela dinâmica do jogo e  pelo objetivo final, sem se importarem muito com 

a competição. Na atividade envolvendo microscópio (figura 15), as crianças apresentaram 

grande curiosidade e ficaram motivadas, principalmente pela semelhança entre o desenho 
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da prancha e o que era visualizado na lâmina. Após a realização das atividades, os alunos 

receberam a cartilha de atividades que continha desenhos para colorir, breves textos 

informativos, labirinto, jogo dos 7 erros e caça-palavras (figura 166).  Na parte final da 

oficina foi incentivado que os alunos fizessem na sala de aula a cartilha de atividades que 

foi distribuída, ainda na nossa presença, e isso permitiu que observássemos o que estava 

adequado para aquela faixa etária e o que poderia ser melhorado na cartilha para futuras 

oficinas as serem oferecidas, como por exemplo, alguns alunos apontaram que o grau de 

dificuldade do jogo “7 erros” e do caça palavras está muito avançado, o que será corrigido 

para futuras aplicações. 

 

Figura 14: Atividade "Ache a múmia" realizada com os alunos após a apresentação da linha 

de pesquisa. 

 

 
6 Cartilha completa em anexo 2 
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Figura 15: Aluna da turma visualizando um exemplar de pulga no microscópio para 

comparação com a imagem da prancha, ao lado  do microscópio. 

 

 
 

 

  

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 16: Capa da cartilha distribuída para alunos do ensino 

fundamental I após a realização da oficina contendo apresentação da linha de pesquisa e 

atividades lúdicas no tema. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Parte experimental 

 Pesquisas utilizando biologia molecular vêm mostrando resultados promissores no 

diagnóstico da dipilidiose, sendo capaz de recuperar o parasito de pulgas (BEUGNET et 

al.,2014). Nessa mesma perspectiva, Lawrence e colaboradores (2015) associam a 

identificação morfológica associada a PCR e sequenciamento nucleotídico de pulgas das 

espécies C. canis e C. felis. Ambos trabalhos levantam questões importantes sobre aspectos 

epidemiológicos deste parasito em relação aos hospedeiros intermediários, trazendo uma 

melhor compreensão da relação parasito-vetor-hospedeiro e elucidando a relação entre a 

diversidade genética de Ctenocephalides e sua capacidade vetorial para diferentes agentes 

etiológicos. Contudo, o isolamento de pulgas dos hospedeiros nem sempre é uma realidade 

simples, por isso no presente trabalho, propusemos que a PCR seja aplicada diretamente às 

fezes, o que abre uma nova perspectiva de estudo em materiais modernos e também em 

amostras paleoparasitológicas, como os coprólitos, aumentando a sensibilidade de detecção 

do parasito e do ectoparasito, e indicando a qual hospedeiro pertence, quando a sua origem é 

desconhecida.  Outro ponto relevante, ressaltado por Pucu e colaboradores (2019) é a 

dificuldade de se reconhecer e identificar artrópodes em coprólitos uma vez que os mesmos 

se encontrando altamente fragmentados, o que pode comprometer a identificação 

morfológica das estruturas ali presentes.  

Dessa forma, o presente trabalho, somado aos de Beugnet e colaboradores (2014) e Lawrence 

e colaboradores (2015), traz novas possibilidades quanto ao diagnóstico e caracterização 

molecular de pulgas e D. caninum a partir de amostra fecal tanto por PCR convencional 

quanto por PCR duplex. Contudo, a padronização da PCR duplex oferece vantagens ao 

detectar mais de um organismo em uma mesma reação porque se utiliza menor quantidade 

de amostra, o que é importante para amostras que são raras e/ou em pequenas quantidades, 

além de economizar tempo e reagentes.  

 A recuperação de DNA no modelo experimental dessecado possui grande relevância 

no contexto paleoparasitológico já que até hoje existe apenas um relato de D. caninum em 

coprólitos encontrados no sítio chamado Cueva de los Muertos Chiquitos, Durango, México, 

datado de 1,400Antes do Presente (JIMÉNEZ et al, 2012), e no contexto moderno, pode ser 

uma ferramenta relevante para estudos epidemiológicos a partir de fezes frescas ou secas 

naturalmente.  
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 Os estudos paleoparasitológicos muitas vezes tendem ao esgotamento da amostra, 

nesse sentido é fundamental padronização de técnicas eficientes que utilizem cada vez menor 

quantidade de amostra e extraiam a maior quantidade de informações possível, permitindo 

assim que uma amostra contemple um maior número de pesquisas. Algumas pesquisas 

paleoparasitológicas prévias realizadas em modelos experimentais tem mostrado essa 

importância permitindo aplicação de novas técnicas para pesquisa de agentes ainda não 

estudados em materiais antigos (LELES et al., 2016; LELES et al., 2018; PUCU et al., 

20019). Ainda sobre a importância de se preservar amostras raras, a padronização de PCR 

capaz de identificar em coprólitos a presença de pulgas pode servir como pista para o estudo 

de parasitos e microrganismos que estas transmitem, direcionando melhor as pesquisas 

paleoparasitológicas a serem feitas posteriormente com o material. Pucu e colaboradores 

2019 já haviam chamado atenção para esse fato ao estudar piolhos e carrapatos em coprólitos 

experimentais, chamando a atenção como indicadores para agentes patogênicos que estes 

podem transmitir como da bactéria Rickettsia rickettsii.   

 Estudos filogenéticos em material moderno sobre pulgas do gênero Ctenocephalides 

apontam que sua origem foi na África, mas hoje se encontram distribuídas por todo o mundo 

(LAWRENCE et al., 2019). Nessa perspectiva, o estudo de pulgas desse gênero a partir de 

coprólitos pode auxiliar na compreensão de quando e como esse artrópode se dispersou pelo 

mundo, assim como agentes patogênicos transmitidos por estes.  

 Em seu trabalho, Beugnet e colaboradores (2018) discutem sobre o genótipo canino 

e felino do Dipylidium caninum serem espécies diferentes. O estudo molecular em materiais 

antigos, através de uma técnica sensível, capaz de recuperar baixas quantidade de material 

genético pode auxiliar trabalhos nessa perspectiva. Assim, é possível que, através utilização 

das técnicas aqui desenvolvidas, possamos compreender melhor como ocorreu essa distinção 

ao logo do processo evolutivo desse parasito. Outro aspecto relevante, é levantado por 

Lawrence e colaboradores (2015) sobre a capacidade vetorial das pulgas poder ser estudada 

através das análises moleculares das mesmas. Em seu trabalho os autores abordam doença 

bacteriana transmitida por Ctenocephalides, mas na mesma perspectiva cabe questionar se 

fatores genéticos do vetor poderiam também influenciar na capacidade vetorial da dipilidiose. 

 A padronização de diferentes combinações de PCR duplex para Ctenocephalides e 

D. caninum e hospedeiro felino em coprólitos experimentais traz perspectivas para o estudo 

e pesquisa desses agentes em coprólitos , com a vantagem de ser uma abordagem que 

contribui para a preservação da amostra arqueológica por usar menos material e detectar mais 

de um a gente na mesma reação.  
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6.2 Material destinado a divulgação científica  

6.2.1 E-book Paleoparasitologia na Educação Básica 

A produção de material de qualidade para divulgação científica ainda é um obstáculo 

a ser superado, já que são escassos e de baixa qualidade na perspectiva científica 

(MASSARANI E MOREIRA, 2009). Mesmo a paleoparasitologia sendo uma área rica em 

elementos que estimulam o imaginário infantil, não há abundância de materiais com 

linguagem adaptada para esse público, sendo nosso grupo de pesquisa pioneiro na produção 

desse tipo de material. O material utilizado como base para a produção do e-book foram 

artigos acadêmicos e livros, sendo necessária uma grande transposição de linguagem e 

vocabulário, além de estabelecer quais informações são relevantes para o público de maneira 

geral.  Dessa forma, precisa-se que haja um engajamento por parte dos pesquisadores na 

produção de materiais com esse objetivo, para que dentro de sua própria área de expertise, 

produzam materiais cientificamente corretos e com linguagem adaptada. Nesse sentido, a 

experiência prévia do grupo no projeto de extensão “Paleoparasitologia para Todos” foi 

fundamental para concretização do livro. Mas outras opiniões sobre o material produzido são 

necessárias e bem-vindas para ações futuras. O livro foi enviado para apreciação da 

pesquisadora Dra. Márcia Chame, atual curadora da Coleção Paleoparasitológica e de Fezes 

Recentes de Animais (CPFERA), institucionalizada pela Fiocruz em 2019. Convidamos a 

pesquisadora a escrever o prefácio do livro, caso a mesma tivesse gostado da obra, a mesma 

aprovou e elogiou a obra, e escreveu o prefácio. 

 A disponibilização de um material de apoio em formato digital e sob acesso aberto 

seria uma forma de contribuir para o papel social do educador, oferecendo um material de 

qualidade para que sirva de base para o desenvolvimento de práticas que incentivam a 

integração entre divulgação científica e educação. Lorenzetti e Delizoicov (2001) defendem 

que, um dos papéis de educador seria o de possibilitar ao aluno a percepção de como a ciência 

está integrada e presente ao/no seu cotidiano, independentemente de sua realidade social e 

cultural. Esses autores ressaltam a necessidade de que, para uma alfabetização científica, é 

primordial que as informações estejam presentes no ambiente escolar, tornando-o um local 

de discussão e compreensão das novas descobertas científicas e seus impactos. Sendo assim, 

cabe reafirmar o papel social do pesquisador, que ao se engajar na produção de material de 

qualidade para a prática da divulgação científica, está contribuindo para a formação de 

cidadãos com uma educação científica sólida e complexa, além de muitas vezes contribuir 
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para a  melhoria da educação formal, já que o material pode e deve ser integrado ao ambiente 

escolar. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), no artigo 3º, fica 

estabelecido alguns dos pilares sobre os quais o ensino deve se apoiar, sendo um deles o 

direito de compreender, ensinar, divulgar e pesquisar arte, cultura e o saber. Sendo assim, 

pode-se interpretar que a educação teria um importante papel na divulgação de 

conhecimentos atuais que podem estar perdendo lugar em meio aos conteúdos curriculares 

clássicos, e um papel na articulação de diferentes conhecimentos, valorizando “saberes” 

plurais e culturais diversos. Um livro com sugestão de atividades, abordando diferentes 

assuntos dentro da paleoparasitologia que fique à disponibilidade do professor, permite que 

o mesmo analise os conteúdos propostos no material e busque conciliar diferentes tópicos 

com temas específicos do currículo mínimo, inserindo a divulgação científica em sua prática 

cotidiana dentro do ensino formal. Um exemplo seria utilizar achados de parasitos intestinais 

em coprólitos para trabalhar questões atuais referentes à educação em saúde. Logo, cabe 

ressaltar que a integração entre divulgação científica e educação formal contribui para a 

formação de um cidadão crítico e consciente, capaz de perceber que a ciência está presente 

em seu cotidiano social, com influência direta em diferentes âmbitos de sua vida. 

 

6.2.2 Participação em eventos de divulgação científica 

Durante o projeto foi percebido o grande interesse das crianças e até mesmo  de 

adultos pelas atividades que simulavam a prática da pesquisa científica, o que mostra a grande 

potencialidade de práticas dessa natureza para divulgar  e explicar ciência.  Tais resultados 

corrobora com o que é levantado Massarani e Moreira (2016) quando ressaltam a 

potencialidade de a simulação da prática de pesquisador, mesmo quando limitada, para 

divulgar ciência. É importante ressaltar que uma prática científica tem potencialidade para 

despertar vocações científicas e o apreço pela ciência, e quando ambas já existem, pode-se 

incentivar o público a se engajar na área, seja como lazer ou como profissão.  

  O retorno recebido pela equipe de responsáveis, professores e pesquisadores sobre o 

material produzido, nos convidando para participar de outros eventos, realizar oficinas em 

outras escolas, e muitas vezes surpresos em saber que essa área de pesquisa existia, ressalta 

o que é posto por Massarani e Moreira (2009), sobre a necessidade de pessoas engajadas na 

prática de divulgação científica, dedicarem esforços á produção de material de qualidade, 

uma vez que os mesmos se encontram ainda escassos. Tal fato mostra a importância da 

dedicação de pesquisadores à produzir materiais dentro de suas áreas de expertise, pois 
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permite uma transposição didática com coerência em conteúdo, dificultando a perpetuação 

de erros conceituais e técnicos sobre assuntos, muitas vezes, desconhecido por grande parte 

da população. E quando possível, a parceria entre escola e pesquisadores, para a produção de 

materiais adaptados e coerentes que condigam com a realidade escolar, sendo aplicável e 

cabível dentro da rotina dos alunos e professores. 

 

 

6.2.3 Material digital para divulgação científica da paleoparasitologia 

Durante a participação em eventos de divulgação científica, o desconhecimento do 

público sobre do que se trata a “paleoparasitologia” é algo que reforça a necessidade da 

construção de um espaço virtual como o blog onde são disponibilizados os materiais 

produzidos busca vencer um dos problemas da divulgação científica que ainda precisa ser 

superado, que é a questão da igualdade da disponibilização do conhecimento (MASSARANI 

E MOREIRA, 2003). De acordo com Massarani e Moreira (2003) as atividades de divulgação 

científica ainda se encontram concentradas em centros urbanos, desenvolvidas em locais 

frequentados por classe média o que mantém uma parcela da população que se encontra à 

margem dessas práticas. Em 2019, o CGEE mostrou em sua pesquisa que a visitação de locais 

destinados a ciência e tecnologia vem diminuindo e como justificativa recorrente, alega-se a 

dificuldade de acesso. Dessa maneira, considerando essas questões levantadas, cabe 

reconhecer a importância de investir em práticas científicas realizadas no ambiente virtual, 

que sejam disponibilizadas de maneira gratuita, podendo alcançar a maior quantidade 

possível de pessoas.  

Considerando que os museus são importantes agentes da divulgação de ciência e 

tecnologia, e as discussões que vêm ocorrendo sobre a função social dessas instituições e a 

necessidade que a mesma seja fonte de novas experiências, criando um vínculo positivo com 

o público ( VALENTE et al., 2005), podemos ressaltar que algumas instituições nacionais 

estão se engajando por esse viés. O Museu Nacional do Rio de Janeiro possui um espaço em 

seu site (www.museunacional.ufrj.bt) para a disponibilização de jogos online. A Fundação 

Oswaldo Cruz possui setores dedicados à comunicação em saúde. Sendo assim, percebe-se 

que as instituições vêm dedicando esforços para que a divulgação científica não se limite aos 

seus espaços físicos, revolucionando as metodologias tradicionais e aproximando cada vez 

mais os jovens da ciência. Com a variedade de atividades que estão sendo elaboradas e 

disponibilizadas gratuitamente, e seus diferentes níveis de complexidade, além de ampliar o 

perfil do público em relação a faixa etária, buscamos construir um ambiente de aprendizado 
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sobre a linha de pesquisa, uma forma de lazer e um indicador de aprendizagem. Entretanto, 

o investimento na área digital requer uma equipe multidisciplinar, onde haja pessoas 

capacitadas na área de informática para que seja feita uma produção de qualidade e eficiente, 

sendo necessária crescente consciência de outras áreas no estabelecimento de parcerias que 

podem gerar importantes frutos para a população. 

 Reconhecendo a importância de tornar a prática de divulgação científica uma rotina, 

o projeto tem sido levado em diversos eventos de divulgação como “UFF nas praças” e 

“Domingo com ciência na Quinta” do SBPC.  Esses são espaços específicos direcionados à 

divulgação científica, e se faz necessário engajamento de pesquisadores que possam mostrar 

que “fazer ciência” é muito mais amplo e divertido do que o senso comum mostra. Esse tipo 

de ação pode criar no cidadão a vocação científica através da identificação do mesmo com 

uma linha de pesquisa ou até mesmo uma área do saber, antes desconhecida pelo mesmo. 

Nessa mesma perspectiva, de levar à população o que antes era desconhecido pela mesma, 

cabe ressaltar a importância de alcançar o público docente da rede básica de ensino, que por 

vezes estão presentes em eventos como a Semana de ciência e tecnologia e o Domingo com 

ciência na Quinta. Esse público é, em especial, importantes agentes de divulgação científica, 

que, ao conhecerem novas áreas de pesquisa, podem mudar as abordagens sobre assuntos 

correlacionados durante sua prática em sala de aula, levando informações novas aos alunos 

e os fazendo entender que a ciência e a pesquisa tem impacto direto em seu cotidiano. 

 

6.2.4 Oficina Ensino Fundamental I 

A utilização de materiais como microscópios, lâminas e amostras verdadeiras de 

parasitos traz aos alunos parte da realidade de um pesquisador/cientista, o que favorece a 

desmistificação da ciência, o que de acordo com Massarani e Moreira (2009) contribui para 

o desenvolvimento científico e formação de uma cultura científica.  Massarani e Moreira 

(2009) defendem que a divulgação científica deve abordar os processos científicos, 

estimulando a construção de pensamento crítico, a curiosidade e criatividade do público. 

Dessa forma, propomos na oficina para o Fundamental I a exposição de materiais visíveis a 

olho nu, seguidos de análises ao microscópio, o que remete ao processo de pesquisa realizado 

em laboratório. Além disso, Massarani e Moreira (2016) consideram que a prática de 

pesquisador por alunos ou pelo público, ainda que exercida de maneira limitada pode se 

constituir uma maneira de estimular o apreço pela ciência. O observado durante a oficina na 

escola corroborou com os autores citados acima, já que dentre as atividades, a utilização do 

microscópio e, especificamente a visualização da pulga, foi a que gerou maior entusiasmo. 
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Outro ponto importante é que alguns alunos afirmaram que a experiência que mais gostaram 

durante a oficina foi o coprólito, já que a partir dele eles podiam descobrir “muitas coisas 

legais”. 

Uma pesquisa recente mostrou que, entre os jovens, há ainda a imagem estereotipada 

de cientista como sendo do gênero masculino, com uma inteligência acima da média e 

aspecto de “cientista maluco” (REZNIK et al., 2017). Considerando essa realidade, é 

essencial que as práticas de divulgação científica ganhem cada vez mais espaço dentro das 

escolas e espaços públicos, transmitindo os aspectos sociais, culturais e históricos que 

constituem a prática científica, contribuindo para a desmistificação da ciência e do cientista, 

e auxiliando na construção de uma cultura científica sólida. Assim, a proximidade do grupo 

de pesquisa da UFF com os alunos da rede básica mostrando a pesquisa que estamos 

desenvolvendo na Universidade é uma forma de tentar romper a imagem equivocada que os 

jovens fazem dos pesquisadores, como demonstrado por Rezinik e colaboradores (2017). 

Outra ferramenta aqui utilizada é a desmistificação da ciência a partir de perguntas 

motivadoras, explicando um processo científico a partir de perguntas como “será que o 

dinossauro ficava doente?” ou “será que os gatos do faraó tinham essa doença?”, o que indica 

aos alunos que a ciência, que para eles parece complexa, é um método desenvolvido para 

responder perguntas que podem ser “curiosidades” ou “problemas” que sejam considerados 

relevantes. 

Um obstáculo existente no desenvolvimento de práticas de divulgação científica de 

maneira eficiente no Brasil é o crescimento do engajamento de profissionais em ações de 

comunicação de ciência e tecnologia. Considerando que essa prática necessita ser um 

exercício contínuo, onde seja comunicada e explicada a ciência que está sendo produzida 

atualmente e sua relevância, não apenas resultados passados (MASSARANI E MOREIRA, 

2009). A prática aqui desenvolvida busca levar os resultados de uma pesquisa em 

desenvolvimento, utilizando esta como condutor para outras abordagens, explorando 

contextos históricos, sociais e culturais existente na ciência, embora muitas vezes suprimido 

em livros didáticos e nos currículos escolares. Nesse sentido, experiências prévias no projeto 

de extensão “Paleoparasitologia para Todos”, o desenvolvimento da monografia, foram 

importantes para o desenvolvimento do projeto de mestrado, onde foi estabelecido o espaço 

de diálogo entre graduação, pós-graduação, pesquisa e sociedade. Experiências nesse sentido 

vem sendo exploradas e relatadas através de diversas participações em eventos de diferentes 

áreas e também através de publicações.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 Pela primeira vez se recuperou DNA de Ctenochephalides felis, Dipylidium caninum 

e Felis catus em fezes e coprólitos experimentais por meio de PCR convencional. 

 Padronizou-se com sucesso três diferentes combinações de PCR duplex para 

Ctenochephalides felis, Dipylidium caninum e Felis catus tanto em material fresco quanto 

desidratado. 

Criou-se um repertorio de atividades em forma de oficina a ser levada para educação 

básica abordando a dipilidiose e a paleoparasitologia e um acervo de materiais de divulgação 

científica para diferentes públicos depositado na página dedicada ao projeto. 

Produziu-se um livro paradidático sobre paleoparasitologia em formato e-book para 

educadores interessados nas práticas de divulgação científica. 

A participação em diferentes eventos de divulgação permitiu apresentar e debater 

sobre a importância da construção do diálogo entre sociedade, pesquisa e ensino através de 

práticas de divulgação científica. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1 
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9.2 Anexo 2 

 

 
 

Slide 1 Vocês gostam de gatos? Hoje vamos conversar um pouco sobre uma doença que pode acometer 

principalmente os gatos. 
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Slides 2 e 3 Mas primeiro, vocês sabem o a parasitologia estuda? Os parasitos podem ser muito diferentes, 

desde pulgas e carrapatos até vermes que vivem na nossa barriga. Muitas vezes eles não causam nada, mas 

podem incomodar, causando incômodos como coceiras ou dor de barriga. 

 

 
 

Slide 4 Será que esses parasitos sempre existiram? Será que os dinossauros ficavam doentes? Será que as 

pessoas que viraram múmia estavam doentes? Através da paleoparasitologia a gente pode descobrir algumas 

respostas desse tipo. Essa é uma área da ciência que estuda os parasitos em materiais antigos. Nela podemos 

estudar os coprólitos  (fezes antigas), esqueletos, múmias (naturais e artificiais), urnas funerárias, ossos e 

dentes, dentre outros. 
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Slide 5 Essa linha de pesquisa surgiu na Fiocruz há 40 anos, tendo como um de seus criadores o Dr. Luiz 

Fernando. 

 

 

 
 

Slide 6 A pesquisa que realizamos é sobre a dipilidiose: um parasito transmitido pela pulga. A pulga 

infectada, quando ingerida por humano, cães ou gatos, transmite o parasito. Esse parasito permanece no 

intestino, onde libera as proglotes maduras contendo cápsulas ovígeras. Essas são consideradas as estruturas 

diagnósticas para essa infecção e podem ser encontradas nas fezes. As proglotes podem ser observadas nas 

fezes humanas ou animais a olho nu, mas para a visualização das cápsulas ovígeras é necessário o uso de um 

microscópio.                           

 



71 
 

 
 

Slide 7 No passado, o gato era muito importante na cultura egípcia, onde era considerado sagrado. Por isso, 

será que essa parasitose era muito prevalente? Sabendo do potencial zoonótico, será que esse parasito 

circulava entre humanos eanimais?  

 

 
 

Slide 8 Mas e aqui nas Américas? Será que os grandes felinos que existiam no passado tiveram essa 

parasitose?  
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Slide 9 Através do estudo dos coprólitos desses animais podemos entender se eles possuíam alguma doença, 

como viviam e como se alimentavam. 

 

 
 

Slide 10 Entendendo quantas coisas podemos descobrir estudando o passado, é muito importante que a gente 

tente ajudar os locais responsáveis pela preservação dessas amostras. 
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9.3 Anexo 3 
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9.4 Anexo 4 
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9.5 Anexo 5 
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9.6 Anexo 6 
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9.7 Anexo 7 
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9.8 Anexo 8 
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9.9 Anexo 9 
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