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ocupado fazendo outros planos.
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Lista de espécies e nomes populares de carnívoros e artiodáctilos citados neste estudo

Nome científico Nome comum

Ordem Carnivora

Família Canidae

Atelocynus microtis Cachorro-do-mato-de-orelha-curta

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará

Lycalopex gymnocercus Graxaim-do-campo

Lycalopex vettulus

Psedalopex vettulus

Speothos venaticus Cachorro-vinagre

Vulpes vulpes Raposa-vermelha

Família Felidae

Felis bengalensis Gato-leopardo

Leopardus colocolo Gato-palheiro

Leopardus geoffroyi Gato-do-mato-grande

Leopardus guttulus Gato-do-mato-pequeno

Leopardus pardalis Jaguatirica

Leopardus tigrinus Gato-macambira

Panthera onca Onça-pintada

Panthera pardus Leopardo

Panthera tigris Tigre-de-bengala

Puma concolor Suçuarana

Puma yagouaroundi Gato-mourisco

FamíliaMephetidae

Conepatus chinga Zorrilho

Conepatus semistriatus Jaritataca

Família Mustelidae

Eira Barbara Irara

Galictis cuja Furão-pequeno

Galictis vittata Furão-grande

Lontra longicaudis Lontra

Mustela africana Doninha-amazônica

Pteronura brasiliensis Ariranha

Família Procyonidae

Bassaricyon alleni Gatiara

Nasua nasua Quati

Potos flavus Jupará

Procyon cancrivorus Mão-pelada

Ordem Artiodactyla

Família Cervidae

Blastocerus dichotomus veado-pantaneiro

Mazama americana veado-mateiro

Mazama bororo veado-bororo

Mazama gouazoubira veado-catingueiro

Mazama nana veado-da-mão-curta

Mazama nemorivaga veado-fuboca

Odocoileus virginianus veado-da-cauda-branca

Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro

Família Suidae

Sus scrofa domesticus porco doméstico

Sus scrofa scrofa javali

Família Tayassuidae

Pecari tajacu cateto

Tayassu pecari queixada

Raposa-do-campo
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RESUMO

A amostragem não invasiva por meio da coleta de fezes é uma das alternativas com maior
custo-benefício para o monitoramento da saúde de mamíferos silvestres em vida livre, pois
fornece informações sobre a taxonomia animal e da dinâmica dos parasitos gastrintestinais que
potencialmente infectam esses animais. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo
pesquisar as espécies de mamíferos das Ordens Carnivora e Artiodactyla que circulam no
Parque Nacional do Itatiaia (PNI), bem os parasitos gastrintestinais nas amostras biológicas
desses animais. Entre 2017 a 2018 amostras fecais com morfologia compatível a fezes de
carnívoros e artiodáctilos foram coletadas e os pontos de coleta georreferenciados, sendo estes
plotados em mapas do PNI. Após a coleta, as fezes foram submetidas às técnicas para
identificação por meio da análise morfológica macroscópica das fezes, tricológica da cutícula e
medula dos pelos guarda e por biologia molecular por meio do sequenciamento de fragmentos
do gene 12S para as amostras de carnívoros e COI para as de artiodáctilos. Para a pesquisa de
parasitos foram realizadas técnicas coproparasitológicas de Faust et al., Ritchie e Sheather
modificadas e Lutz, além do ensaio imunoenzimático para detecção de antígenos de
Cryptosporidium sp. Das 244 amostras fecais, 78,7% foram coletadas na parte alta do Parque,
19,3% em Visconde de Mauá e 2% na parte baixa. Ao final, as espécies identificadas foram: C.
brachyurus (45,5%), L. guttulus (24,2%), C. familiaris (5,3%), C. thous (1,2%), P.
yagouaroundi (0,4%), L. pardalis (0,4%), T. pecari (6,1%) e S. scrofa (4,9%). A positividade
geral para estruturas parasitárias foi de 81,1%. Os helmintos foram mais detectados nas fezes
dos carnívoros (70,9%) do que nos artiodáctilos (32,2%), sendo os ovos das Famílias
Ascarididae (30,8%) e Diphyllobothriidae (21,3%) os mais detectados. Os protozoários
apresentaram maior frequência nas fezes de artiodáctilos (87,1%) do que as de carnívoros
(25,3%), destacando os coproantígenos de Cryptosporidium sp. (27,4%), e oocistos de
coccídios não esporulados (4,1%). Os maiores valores de riqueza (R) de estrutura parasitária,
bem como os índices de diversidade Shannon (H’) e Simpon (D) foram evidenciados nas
amostras de C. brachyurus (R=12; H’=2,2504; D= 0,881), seguido de L. guttulus (R=10;
H’=19905; D= 0,844). Ambas as espécies apresentaram estabilibização na curva de
acumulação de estruturas parasitárias. Em relação aos artiodáctilos, S. scrofa apresentou maior
riqueza e índices de diversidade (R=6; H’=1,4286; D=0,721) que T. pecari (R=4; H’=1,0627;
D=0,605) sendo S. scrofa a única espécie cuja curva de acumulação de estruturas parasitárias
não se estabilizou. Foi observada diferença estatística significativa no índice de Shannon entre
C. brachyurus e C. familiaris e espécies filogeneticamente distantes como C. brachyurus e L.
guttulus e as espécies de artiodáctilos. O índice de similaridade Sorensen com similaridade
perfeita no padrão das estruturas parasitárias ocorreu entre C. brachyurus e L. guttulus, T.
pecari e S. scrofa, e C. thous e P. yagouaroundi. Os ovos dos helmintos mais evidenciados nas
amostras coletadas no parque foram os da Família Ascarididae, similar a Toxocara sp. e os da
Família Diphyllobothriidae. Ambos foram detectados nas fezes de C. brachyurus, C. thous, L.
guttulus e P. yagouaroundi. Os protozoários mais diagnosticados foram os coproantígenos de
Cryptosporidium sp. que foram detectados em todos as espécies de animais identificadas. A
associação parasitária mais evidenciada entre os carnívoros ocorreu entre os parasitos mais
detectados nas amostras dos carnívoros, incluindo ovos das Famílias Ascarididae e a
Diphyllobothriidae e entre a Família Ascarididae e Trichuris sp.. Por meio da associação de três
técnicas de identificação de carnívoros e artiodáctilos foi possível identificar o autor do
material fecal, bem como as estruturas parasitárias que potencialmente podem estar infectando
esses animais e dessa forma realizar pela primeira vez um inquérito parasitológico a partir de
amostras fecais não invasivas de carnívoros e artiodáctilos que circulam nas três diferentes
partes do Parque Nacional de Itatiaia.

Palavras-chave: Parasitos gastrointestinais; Animais silvestres; Coproparasitológico;
Tricologia; Biologia molecular.
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ABSTRACT

Non-invasive sampling through fecal collection is one of the most cost-effective alternatives for
free-living wild mammals monitoring, as they provide information on animal taxonomy as well
as the dynamics of the gastrointestinal parasites that potentially infect these animals. In this
context, this study aimed to search the mammalian species of the Carnivora and Artiodactyla
Orders that circulate in the Itatiaia National Park, as well as the gastrointestinal parasites in
their biological samples. Between 2017 and 2018 fecal samples with morphology compatible to
carnivorous and artiodactyls feces were collected and the collecting points were georeferenced,
being these plotted in PNI maps. After the collection, the feces were submitted to techniques
for identification through fecal macroscopic morphological analysis, trichological cuticle and
guard marrow, and molecular biology through the sequencing of fragments from 12S gene for
the carnivorous and COI for artiodactyls. For parasite research were performed
coproparasitological techniques of Faust et al., Modified Ritchie and Sheather and Lutz, as well
as the enzyme immunoassay for the detection of Cryptosporidium sp. Of the 244 fecal samples,
78.7% were collected in the high part of the park, 19.3% in Visconde de Mauá and 2% in the
low part. In the end, the species identified were C. brachyurus (45.5%), L. guttulus (24.2%), C.
familiaris (5.3%), C. thous (1.2%), P. yagouaroundi (0.4%), L. pardalis (0.4%), T. pecari
(6.1%), and S. scrofa (4.9%). The overall positivity for parasite structures was 81.1%.
Helminthes were more detected in carnivore’s samples (70.9%) than artiodactyls (32.2%),
being Families Ascarididae (30.8%) and Diphyllobothriidae (21.3%) eggs the most detected
helminthes. Protozoa presented higher frequency in artiodactyls (87.1%) than in carnivores
(25.3%), highlighting the coproantigens of Cryptosporidium sp. (27.4%), and non-sporulated
coccidian oocysts (4.1%). The highest values of richness (R) of parasite structure, as well as the
Shannon (H ') and Simpon (D) diversity indeces were evidenced in fecal samples of C.
brachyurus (R = 12, H' = 2,2504, D = 0,881 ), followed by L. guttulus (R = 10; H '= 19905; D
= 0.844). Both species presented stabilization in the curve of accumulation of parasite
structures. In relation to the artiodactyls, S. scrofa presented higher richness and diversity
indices (R = 6, H '= 1.4286, D = 0.721) than T. pecari (R = 4, H' = 1.0627, D = 0.605), being S.
scrofa the only species whose curve of accumulation of parasitic structures did not stabilize. A
significant statistical difference was observed in the Shannon index when comparing the
diversity of the parasite structures detected among the animals that had the highest diversity
indexes between C. brachyurus and C. familiaris and among those phylogenetically more
distant, such as C. brachyurus and L. guttulus with the species of artiodactyls. The Sorensen
similarity index, closer to the value = 1, that is, perfect similarity in the pattern of parasite
structures, occurred between C. brachyurus and L. guttulus, T. pecari and S. scrofa, and C.
thous and P. yagouaroundi. The eggs of helminthes most evidenced in the samples collected in
the park were those of Ascarididae Family, similar to Toxocara sp. and those of the
Diphyllobothriidae Family. Both were detected in the feces of C. brachyurus, C. thous, L.
guttulus, and P. yagouaroundi. The most diagnosed protozoa were the Cryptosporidium sp.
which was detected in all species of animals identified. The most evidenced parasite association
occurred among the most detected parasites in the carnivorous samples, including the Family
Ascarididae and the Diphyllobothriidae eggs and between Family Ascarididae and Trichuris
sp.. Through the association of three identification techniques of carnivorous and artiodactyls
was possible to identify the fecal material as well as the parasite structures that may potentially
be infecting these animals and thus to carry out a parasitological survey for the first time from
non-invasive fecal samples of carnivores and artiodactyls that circulate in the three different
parts of the Itatiaia National Park.

Keywords: Gastrointestinal parasites; Wild animals; Coproparasitologic; Trichology;
Molecular biology.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 ORDENS CARNIVORA E ARTIODACTYLA

Os mamíferos (Classe Mammalia) são animais amplamente encontrados em todos os

continentes, distribuídos na maioria dos ecossistemas e em diversos níveis das cadeias

alimentares (CHEIDA et al. 2006). Dentre as 26 ordens pertencentes a esta classe, estão a

Carnivora e Artiodactyla (PATTON, 2004). Na fauna nacional, os carnívoros são representados

pelas Famílias Canidae, Felidae, Mephetidae, Mustelidae e Procyonidae, totalizando 18 gêneros

e 27 espécies (ICMBIO, 2016). Já os artiodáctilos brasileiros estão inseridos em quatro

famílias: Tayassuidae, Suidae, Cervidae e Bovidae. No total, estão inseridos nesta ordem 81

gêneros e 211 espécies no mundo (TIEPOLO e TOMAS, 2006).

Os mamíferos silvestres desempenham uma função ecológica extremamente importante,

atuando ativamente na dinâmica de diversos ecossistemas e no equilíbrio populacional de

espécies de carnívoros, onívoros e herbívoros. Os carnívoros, pelo fato de estarem inseridos no

topo das cadeias alimentares, são fundamentais para a conservação da biodiversidade animal

(SILVEIRA, 1999). No caso das espécies herbívoras e onívoras, como alguns artiodáctilos e

indivíduos da Ordem Carnivora, atuam na dispersão secundária de sementes, devido à ingestão

de vegetais e presas que comem frutos em sua alimentação.

Em muitas comunidades, uma grande proporção de plantas é dispersa por animais,

especialmente em florestas ombrófilas, em que 50 a 90% das espécies arbóreas produzem

frutos carnudos adaptados à ingestão por mamíferos (HOWE e SMALLWOOD, 1982;

VASCONCELLOS-NETO et al., 2009). Cabe ressaltar que a dispersão secundária de sementes

é qualquer movimento significativo de sementes viáveis após a dispersão inicial (primária) e

que este fenômeno pode ser influenciado pelo comportamento, morfologia e fisiologia dos

animais que possuem hábitos frugívoros (IZHAKI et al., 1995; VANDER WALL et al., 2005).

Neste caso, a capacidade que animal possui de se locomover em grandes áreas por longas

distâncias, bem como a forma de transporte dessas sementes e o tempo que as sementes levam

para passar pelo trato gastrintestinal desses mamíferos interferem na viabiliadade e,

consequentemente, na taxa de germinação dessas sementes no ambiente (RODRIGUEZ-PERZ

et al., 2005).
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Além disso, animais onívoros possuem função importante na transferência energética

dentro de um ecossistema, já que possuem uma dieta bastante variada podendo, portanto,

ocupar diferentes níveis tróficos nas cadeias alimentares. Cabe ressaltar que os hábitos

alimentares dos mamíferos silvestres podem variar drasticamente de acordo com a época do

ano, já que a abundância e disponibilidade de alimentos variam ao longo das estações. Sendo

assim, estes acabam necessitando diversificar sua alimentação para atender suas necessidades

nutricionais (MARCHINI et al., 2011).

No Brasil, segundo IPC (2016), a Família Canidae tem como representantes seis

espécies de canídeos silvestres como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), cachorro-vinagre

(Speothos venaticus), cachorro-do-mato-de-orelha-curta (Atelocynus microtis), cachorro-do-

mato (Cerdocyon thous), raposa-do-campo (Lycalopex vetulus) e graxaim-do-campo

(Lycalopex gymnocercus). Estes animais são solitários, possuem, predominantemente, hábitos

crepusculares-noturnos, dieta predominantemente onívora e habitam desde áreas florestais da

Amazônia até os campos sulinos (CHEIDA et al., 2006; ICMBIO, 2016).

Na fauna nacional, de acordo com Genaro et al. (2001) e ICMBio (2016), a Família

Felidae é constituída por nove espécies de felinos silvestres: a onça-pintada (Panthera onca) e a

suçuarana (Puma concolor), que são os felinos de grande porte, e os de pequeno e médio porte

como a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi), o gato-

maracajá (Leopardus wiedii), o gato-mourisco (Puma yagouaroundi), o gato palheiro

(Leopardus colocolo), gatos-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e gato-macambira

(Leopardus tigrinus). Os felídeos são animais solitários, carnívoros estritos, territorialistas,

sendo evidenciados, preferencialmente, em habitat florestais (CHEIDA et al., 2006; WILSON e

MITTERMEIER, 2009).

De acordo com IPC, 2016, a família Mephetidae é composta por duas espécies

brasileiras, a jaritataca (Conepatus semistriatus) e o zorrilho (Conepatus chinga). Esses

mamíferos possuem uma coloração bem marcante, sendo normalmente preto com listras

brancas, garantindo sua fácil identificação. Além disso, são geralmente solitários e possuem

hábitos majoritariamente noturnos e onívoros, alimentando-se de vegetais, invertebrados e

pequenos vertebrados (CHEIDA et al. 2006). Segundo ICMBio (2016), a família Mustelidae é

constituída pelas espécies ariranha (Pteronura brasiliensis), lontra (Lontra longicaudis), irara

(Eira barbara), doninha-amazônica (Mustela africana), furão-pequeno (Galictis cuja) e furão

grande (Galictis vittata). Os mustelídeos são animais de pequeno porte, sendo menores que as

demais espécies da Ordem Carnivora. Podem formar grupos familiares, viverem em pares ou

solitários. Apresentam hábitos terrestres, arborícolas ou aquáticos, sendo a irara

predominantemente onívora, e a lontra e a ariranha piscívoras (CHEIDA et al. 2006).
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A Família Procyonidae é formada por quatro espécies: jupará (Potos flavus), gatiara

(Bassaricyon alleni), quati (Nasua nasua) e mão-pelada (Procyon cancrivorus). Nesse grupo, a

maioria das espécies possui hábito noturno, com exceção do quati que é diurno. São animais

solitários, podendo, no entanto, também ser observados eventualmente em pares ou grupos

maiores, como os quatis. Os procionídeos são amplamente evidenciados em diversos habitat,

principalmente em áreas florestais. Além disso, possuem dieta predominantemente onívora e

muito variada (ICMBIO, 2016).

No grupo dos artiodáctilos, a Família Tayassuidae é constituída pelo cateto (Pecari

tajacu) e pela queixada (Tayassu pecari). Ambas as espécies são onívoras e possuem

distribuição nas Américas do Norte e Sul, sendo evidenciados principalmente em áreas

florestais e campos (TIEPOLO e TOMAS, 2006). Além disso, são animais ativos em qualquer

hora do dia, vivem em grupos e possuem uma dieta bastante diversificada, preferencialmente

frutívora, se alimentando também de tubérculos, sementes, invertebrados, pequenos

vertebrados, carcaças e fungos (TIEPOLO e TOMAS, 2006; DESBIEZ et al., 2012;

KEUROGHLIAN et al., 2012)

Segundo Lui (2000), a Família Suidae é composta pelas subespécies javali (Sus scrofa

scrofa) e porco doméstico (Sus scrofa domesticus). Os suídeos vivem em grupos e podem ser

evidenciados em diversos habitat, pois se adaptam facilmente aos ambientes naturais, sendo

esta uma condição que facilita o aumento de suas populações. Segundo Tiepolo e Tomas

(2006), os suídeos, principalmente os javalis, formam grupos pequenos que destroem

plantações, vegetação natural e, ainda, matam pequenos animais domésticos para se alimentar.

De acordo com ICMBio (2016), a Familia Cervidae é formada por oito espécies: veado-

pantaneiro (Blastocerus dichotomus), veado-mateiro (Mazama americana), veado-bororo

(Mazama bororo), veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), veado-da-mão-curta (Mazama

nana), veado-fuboca (Mazama nemorivaga), veado-da-cauda-branca (Odocoileus virginianus)

e veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus). No Brasil ocorrem dois grupos de veados: aqueles

que não possuem chifres ramificados (Gênero Mazama) e aqueles que os possuem (Gêneros

Blastocerus, Odocoileus e Ozotoceros). Estes ruminantes são mais ativos nas primeiras horas

da manhã e no final da tarde, horários em que a temperatura não está muito elevada. Em geral,

os cervídeos habitam em uma grande variedade de ambientes, incluindo florestas fechadas,

áreas abertas de campos e cerrado. Estes herbívoros apresentam dieta bastante diversificada,

podendo se alimentar de plantas aquáticas, gramíneas, leguminosas, arbustos, ervas e flores

(TIEPOLO e TOMAS, 2006).

Sabe-se que os ecossistemas naturais onde os animais habitam, incluindo os carnívoros

e artiodáctilos, estão constantemente sob pressão humana, sofrendo processos de fragmentação,
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redução e destruição de grandes áreas nativas em decorrência de atividades produtivas de

caráter antrópico, como o avanço da agricultura, pecuária entre outras. Essa pressão com o

consequente desequilíbrio ambiental tem promovido a emergência de patógenos, como

parasitos e o surgimento de doenças emergentes, que constituem um indicador alarmante da

saúde ecológica à população humana e à vida silvestre (Santos e Teixeira, 2010). Assim,

Beltrán – Saavedra et al. (2009) ressaltaram que os impactos gerados na comunidade de

animais silvestres demonstram a necessidade de identificação e monitoramento da fauna, bem

como avaliação dos possíveis agentes etiológicos que podem infectá-los.

1.2 AMOSTRAGEM NÃO INVASIVA E O ESTUDO DE ANIMAIS SILVESTRES

O estudo de animais silvestres em vida livre é um desafio para os pesquisadores por

diversas razões, entre elas a obtenção de amostras biológicas desses animais. Segundo Taberlet

et al. (1999), há três tipos principais de amostragem: amostragem destrutiva, estratégia cujas

amostras biológicas, principalmente tecido, são obtidas a partir de animais que foram mortos;

amostragem não destrutiva, em que o animal, normalmente é capturado e técnicas de biopsia ou

coleta de sangue são realizadas de forma invasiva e a amostragem não invasiva, estratégia em

que se obtêm amostras biológicas sem a captura ou manipulação do animal.

As amostras não invasivas são vestígios deixados pelos animais nos locais onde

habitam, entre elas destacam-se os pelos e penas soltas, fezes, ossos e outros remanescentes da

dieta (MORIN et al., 2001). A amostragem não invasiva é uma estratégia muito utilizada pelos

pesquisadores de campo, principalmente biólogos, visto que o método permite estudos de

animais de vida livre não havendo a necessidade de capturar, manipular ou até mesmo observá-

los (MORIN e WOODRUFF, 1996; TABERLET et al., 1999). Nesse contexto, a análise de

amostras não invasivas torna-se uma alternativa com ótimo custo-benefício para o

monitoramento e conservação das espécies, principalmente aquelas em vida livre de hábitos

noturnos, elusivos e que apresentam baixas densidades populacionais, como os carnívoros e as

que vivem em locais de difícil acesso, como os artiodáctilos (CHAME, 2003).

Entre os diferentes tipos de amostras não invasivas, Chame (2003) aponta que as fezes

são ferramentas ideais para se obter informações sobre os animais em vida livre. Áreas

rochosas, ecossistemas secos e os congelados fornecem as melhores condições para

preservação das fezes (BANG e DAHLSTRÖM, 1975). Com a análise do material fecal é

possível obter várias informações do ambiente natural, incluindo a identificação da espécie

animal que habita o local, composição da sua dieta, a função desse animal no ecossistema,

como na dispersão de sementes ou no controle de outros animais, dados sobre o táxon das
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presas ingeridas se no caso se tratar de um carnívoro e/ou onívoro e sobre a dinâmica de

parasitoses gastrintestinais (MORIN e WOODRUFF, 1996; KOHN e WAYNE, 1997;

CHAME, 2003). Assim, a partir das fezes, é possível realizar a identificação da espécie autora

do material fecal ou de animais ingeridos por meio de análises macroscópicas do material fecal

(CHAME, 2003), tricológica dos pelos guarda (QUADROS, 2002) ou utilizando técnicas de

biologia molecular para a detecção de DNA do animal (TABERLET et al., 1999).

1.2.1 Identificação de carnívoros e artiodáctilos

1.2.1.1 Macroscopia

Uma das formas de identificação de espécies de mamíferos partir de amostras não

invasivas ocorre por meio da análise da morfologia das fezes ou remanescentes da dieta nessas

amostras. Os componentes da dieta evidenciados, como restos de garras, ossos, dentes e penas,

bem como o formato, o tamanho e o odor das fezes são características peculiares que

diferenciam os grupos de animais estudados (CHAME, 2003).

O uso da análise morfológica no estudo de fezes de animais silvestres em vida livre é

muito vantajoso, principalmente em trabalhos de campo, pois serve como uma triagem inicial

das amostras a serem coletadas permitindo a classificação das fezes de forma confiável, pelo

menos quanto à Ordem do autor da amostra (SETON, 1925). Segundo este autor, este tipo de

análise não é um recurso tão útil para classificação das amostras em família ou gênero. Uma

das desvantagens da utilização da análise macroscópica é o fato das fezes poderem estar

expostas a condições ambientais por longos períodos de tempo e sob influência de diferentes

condições ambientais, o que aumenta as chances da perda das características físicas do material

e acabar comprometendo uma análise mais confiável da amostra (CHAME, 2003).

As fezes dos indivíduos da Ordem Carnivora, que apresentam um formato cilíndrico,

comprido (tipo salsicha), com subdivisões, apresentado uma das extremidades afiladas. Na

Família Felidae além das características descritas acima, pode-se observar macroscopicamente

que as fezes tendem a ser mais compactas, possuem subdivisões bem definidas e uma das

extremidades especialmente afilada sendo até um pouco retorcida. Tais materiais fecais quando

apresentam um diâmetro superior a 2,1 cm, geralmente são pertencentes a grandes felídeos, no

continente americano, inclui-se Puma concolor e Panthera onca, sendo esta informação muito

utilizada para distinguir das fezes dos grupos dos pequenos e médios felídeos (CHAME, 2003).

Os felinos são animais territorialistas e utilizam diferentes estratégias para demarcar seu

território (GUANDOLINI, 2009; NEILSON, 2004). Normalmente, a marcação do território é
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feita através da urina (marcação odorífera), sendo essa uma importante carreadora de

informações químicas dos felinos. Um fato curioso é que felídeos silvestres, como os do gênero

Panthera, Puma e Leopardus, não enterram suas fezes, contrastando com hábitos realizados

por gatos domésticos, que defecam em locais onde possam enterrá-las (GUANDOLINI, 2009).

Isso pode ser explicado, pois o ato de enterrar das fezes está relacionado ao domínio ou à

subordinação do animal. Nesse contexto, os felídeos silvestres, que são animais dominantes,

não escondem as suas fezes, deixando-as visíveis para a demarcação de seu território (RUIZ,

2014).

Em fezes de onívoros, como canídeos, mustelídeos e procionídeos, por sua vez, são

mais comumente encontrados restos de frutas, sementes, insetos, crustáceos e restos vegetais.

Cabe ressaltar ainda, que o material fecal de canídeos possui um odor característico e no caso

de algumas espécies de canídeos, como Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), tem sido

verificado que o diâmetro do bolo fecal tem se apresentado bem maior que do que as fezes de

grandes felídeos, sendo estes fatores determinantes para diferenciação das espécies de animais.

Por outro lado, as fezes dos artiodáctilos, com exceção dos bovídeos, apresentam formato

cilíndrico ou arredondado e, normalmente, possuem uma das extremidades pontiagudas e a

outra côncava (CHAME, 2003).

1.2.1.2 Tricologia dos pelos guarda

Os pelos são anexos epidérmicos queratinizados característicos exclusivamente de

mamíferos, sendo a segunda parte do corpo do animal com maior durabilidade (TWIGG, 1975).

Macroscopicamente é possível distinguir duas regiões principais nos pelos: o escudo,

caracterizado por ser uma região distal mais longa e espessa do pelo e a haste, que é a porção

mais afilada e próxima ao bulbo (TEERINK, 1991). Morfologicamente os pelos são compostos

por três camadas: a cutícula, que é a parte mais externa, córtex e medula, que é a porção mais

interna, conforme a figura 1 (HAUSMAN, 1924; ANDREW, 1959). A cutícula é constituída de

escamas transparentes de queratina sobrepostas. A partir da base dos pelos, a porção distal de

cada escama fica sobre a porção proximal da escama localizada acima. Devido a essa

conformação, os pelos têm menos resistência em sua base quando comparados com sua

extremidade distal (TEERINK, 1991). A classificação do padrão cuticular pode ser estabelecida

pela análise do imbricamento, ornamentação e continuidade das bordas das escamas, forma,

dimensão e orientação das escamas (QUADROS, 2002). Em relação ao córtex, a sua espessura

é o que determina a largura do pelo, sendo formada por células longitudinais, queratinizadas,

fusiformes, pequenas e coalescentes em uma massa hialina quase homogênea com vacúolos e



28

grânulos pigmentados, que podem se organizar como uma massa amorfa, manchas difusas

(HAUSMAN, 1924). Já a medula é composta de forma semelhante ao córtex, contudo, suas

células são claramente visíveis. As células e os espaços preenchidos por ar entre as conexões

intracelulares são os responsáveis por conferir a característica da medula (TEERINK, 1991). A

medula pode ser classificada quanto à sua presença e continuidade, quantidade de fileiras,

disposição e forma das células e ornamentação da margem da medula (QUADROS, 2002).

A pelagem da maioria dos mamíferos é composta basicamente por dois tipos distintos

de pelo: os pelos guarda, mais longos, lisos e geralmente muito pigmentados e os subpelos,

mais finos, curtos, menos pigmentados e podem ser curvados ou enrolados (DAY, 1966). De

forma geral, os subpelos são mais numerosos e cobrem a maior parte do corpo do animal, por

isso possuem como principais funções a proteção mecânica contra impactos e a regulação

térmica do corpo dos mamíferos. Já os pelos guarda apresentam principalmente funções

sensoriais, sendo constituintes de antenas, bigodes, vibrissas e outras regiões com funções táteis

dos mamíferos (ANDREW, 1959).

Algumas características dos pelos guarda são utilizadas na identificação de espécies de

mamíferos, já que a combinação da cutícula, da medula e do córtex destes pelos dos mamíferos

apresentam padrões morfológicos que conferem características diagnósticas específicas a uma

determinada espécie (QUADROS, 2002). Segundo Quadros (2002), a microestrutura dos pelos

guarda é uma ferramenta útil na identificação das espécies de mamíferos e é aplicada a várias

disciplinas como ciências forenses, ecologia, epidemiologia, arqueologia e paleontologia.

Nesse contexto, a análise dos pelos guarda está cada vez mais sendo utilizada pelos

pesquisadores em estudos de ecologia de mamíferos, principalmente na identificação do

predador e análise de dieta a partir de amostras não invasivas coletadas a campo (TWIGG,
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Figura 1. 1A - A - Cutícula; B - Córtex; C - Medula. 1B – a,b e c
– pelos guarda; d – subpelo. Fonte: Adaptada de Quadros (2002)
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1965). No caso dos carnívoros, principalmente os felídeos, a autolimpeza como hábito de

higiene corporal, permite que em seu material fecal sejam evidenciados uma grande quantidade

de pelos, incluindo os pelos guarda. Além disso, o estudo de pelos depositados em coleções de

museus de forma a auxiliar o entendimento e padronização da nomenclatura dos padrões

cuticulares e medulares, bem como a utilização desse material como referência vem sendo cada

vez mais adotada em estudos com amostras não invasivas de animais em vida livre (TWIGG,

1965).

Segundo Teerink (1991), as escamas dos pelos guarda variam de tamanho e formato

dependendo da região dos pelos a ser analisada. Normalmente nas extremidades das escamas

apresentam tamanho pequeno, enquanto que na porção mais larga do escudo as escamas são

maiores e estão dispostas transversalmente ao eixo maior do pelo. Na haste, por sua vez, ocorre

maior variedade de padrões cuticulares, sendo esta uma região de alto valor diagnóstico e a

melhor parte do pelo para a diferenciação de grupos ou espécies de animais. Quanto à medula,

a melhor região do pelo para sua observação seria a parte mais larga do escudo.

Entre as vantagens oferecidas pela tricologia destaca-se a possibilidade de identificação

das espécie dos animais estudados tanto do predador, quanto de possíveis presas (QUADROS,

2002; VANSTREELS et al., 2010). Além disso, é possível obter este material para análise a

partir de amostras não invasivas, principalmente fezes, não sendo necessária a manipulação ou

o encontro do animal para obtenção dos pelos. Outro fator que contribui para a realização da

tricologia dos pelos guarda no campo da pesquisa é o seu custo benefício, visto que os

reagentes e utensílios utilizados podem ser obtidos com facilidade e por um baixo custo

(QUADROS, 2002; VANSTREELS et al., 2010). Quanto às desvantagens enfrentadas

destacam-se a dificuldade de recuperação de pelos guarda do predador (autor do material fecal),

visto que o volume de pelos ingeridos é significativamente menor quando comparado com a

ingestão de uma presa. Neste contexto, a seleção macroscópica dos pelos guarda de predadores

para análise pode ser muitas vezes ineficaz. Nos casos de carnívoros que ingerem outros

animais da mesma ordem, a tricologia torna-se uma ferramenta complementar, sendo

necessárias outras técnicas para um diagnóstico mais específico. Além disso, pelo fato dos

pelos serem objetos de estudo muito delicados, é necessário que o ambiente seja isolado para o

manuseio dessas amostras de forma a evitar que os pelos de dispersem no ambiente (DIB,

2016). Outro obstáculo seria a dificuldade na produção de lâminas de alta qualidade para um

diagnóstico de confiança das espécies, principalmente em pelos retirados de fezes que estão

muitas vezes deteriorados ou fragmentados (DAY,1966; TEERINK 1991; QUADROS, 2002).

Diversos estudos tem realizado a tricologia em mamíferos carnívoros e artiodáctilos.
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As et al., (1985) caracterizaram a cutícula e o córtex, por meio de cortes transversais e

longitudinais, dos pelos guardas e subpelos das famílias Tayassuidae e Suidae por meio da

microscopia eletrônica provenientes de diversos museus dos Estados Unidos. Todos os pelos

guarda e subpelos analisados foram obtidos da região dorsal escapular. As espécies

contempladas neste estudo foram: Tayassu pecari pecari, Tayassu pecari spiradens, Tayassu

tajacu angulatus, Tayassu tajacu bangsi, Tayassu tajacu sonoriensis, Tayassu tajacu

yucatanensis e Sus scrofa domesticus. Antes do processamento, os pelos de mamíferos recém-

mortos, assim como espécies queimadas foram examinados em tentativas de determinar se

mudanças ocorrem quando o pelo é exposto a procedimentos de aquecimento. A morfologia

destes pelos e de exemplares frescos não apresentou diferença. Em todas as espécies estudadas,

as bordas das escamas apresentavam padrões de ondas imbricadas e irregulares. Padrões

cuticulares foram mais evidentes em todas as superfícies externas, exceto onde os pelos

estavam muito desgastados e não variaram entre as espécies das Famílias Suidae e Tayassuidae.

Quadros (2002) realizou a identificação microscópica de pelos guarda de mamíferos

brasileiros obtidos de exemplares vivos e tombados de coleções cientificas brasileiras dos

estados do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e avaliou sua aplicação no estudo

da dieta de carnívoros. Primeiramente, a autora realizou o teste de múltiplos métodos de coleta

em animais taxidermizados (retirada manual dos tufos de pelo, retirados com auxílio de pinça,

retirados com lâminas de bisturi e retirados com tesoura), limpeza e preparação da impressão

cuticular e medular dos pelos guarda de mamíferos para identificação em microscopia óptica.

Para a preparação da cutícula foram testados e avaliados diferentes meios para revestimento da

lâmina (esmalte ou cola branca), o tempo de secagem do meio (5, 15, 30 e 60 minutos) e o

instrumento utilizado na compressão do pelo sobre o revestimento da lâmina (placas de

madeira, grampo em forma de C ou morsa). Para a preparação da medula foram comparados a

substância diafanizadora dos pelos (água oxigenada, hipoclorito de sódio ou hidróxido de

potássio), os tempos de diafanização (10, 20, 40, 60, 80, 120 e 180 minutos), o efeito da

realização de cortes transversais no escudo dos pelos sobre a diafanização e o meio de

montagem das lâminas permanentes (Bálsamo do Canadá Sintético ou Entellan). Ao final, a

autora padronizou o protocolo de modo a tornar a análise tricológica dos pelos guarda com o

melhor custo.

Além disso, a autora realizou uma revisão sobre os padrões microestruturais dos pelos

guarda de mamíferos brasileiros, sendo proposta uma nomenclatura para tais padrões. Foi

descrito os padrões microestruturais da cutícula e medula de 64 espécies de mamíferos

brasileiros utilizando uma nomenclatura em idioma português para estes padrões. Quinze

padrões cuticulares foram descritos e nomeados com base em seis caracteres: imbricamento,
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forma, dimensão e orientação das escamas; ornamentação e continuidade das bordas das

escamas. Considerando a medula, 17 padrões foram descritos e nomeados com base em seis

caracteres: presença, continuidade, número de fileiras de células na medula; disposição e forma

destas células e ornamentação da margem da medula.

A partir da padronização do protocolo para processamento dos pelos guarda e da

nomenclatura dos padrões cuticulares e medulares de mamíferos brasileiros, foi analisada a

aplicabilidade do método na descrição dos padrões microestruturais de mamíferos da Ordem

Carnivora da Reserva Volta Velha. Foram analisadas amostras de pelos de 129 indivíduos de

11 espécies de carnívoros inventariadas na área incluindo: C. thous, N. nasua, P. cancrivorus,

E. barbara, G. cuja, L. longicaudis, P. yagoaroundi, L. pardalis, L. wiedii, L. tigrinus e P.

concolor. Ao todo, quatro famílias foram identificadas: Canidae com medula anisocélica com

margens íntegras e cutícula losângica; Procyonidae com margens íntegras na medula e cutícula

sempre ondeada; Mustelidae com margens ondeadas na medula e Felidae, que sempre

apresenta medula trabecular com margens fimbriadas. P. cancrivorus foi a única espécie que

apresentou medula amorfa e estreita e N nasua foi identificado por apresentar medula

trabecular com margens íntegras e padrão cuticular ondeado. As espécies E. barbara e G. cuja

foram identificadas pela medula trabecular com margens ondeadas e cutícula ondeada. Já L.

longicaudis pode ser diferenciada dos demais mustelídeos devido à presença da medula crivada

e da cutícula losângica estreita. A autora, ainda, analisou pelos guardas de possíveis presas

pertencentes a outras ordens, incluindo a espécie T. pecari, que apresentou medula cordonal.

A última etapa foi o uso da técnica e padrões descritos para análise de pelos guardas

recuperados de fezes coletadas a campo para identificação da espécie autora do material fecal.

Foram coletadas 806 amostras fecais de carnívoros terrestres, das quais 87 foram identificadas

como sendo de P. concolor com base no volume fecal e em marcas de arranhados no solo

associadas às fezes. As demais 719 amostras foram atribuídas a outras espécies de carnívoros

terrestres. Destas, 155 (21,6 %) apresentaram pelos dos predadores, sendo possível identificar

as espécies em 43 amostras: E. barbara (n=l), G. cuja (n=7), P. yagouaroundi (n=12); L.

tigrinus (n=20), L. wiedii (n=l), N. nasua (n=l) e P. cancrivorus (n=l) (Quadros, 2002).

Martins (2005) analisaram pelos guarda de seis canídeos silvestres brasileiros e

propuseram uma chave de pelos guarda para identificação desses animais. As espécies

contempladas neste estudo foram: Atelocinus microtis, C. thous, C. brachyurus, P.

gymnocercus, P. vetulus e S. venaticus. Foi realizada a coleta de pelos das espécies no Museu

de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). Os pelos foram coletados de um macho e

uma fêmea de cada espécie das regiões dorsal medial, escapular e ventral, sendo um pelo para

cada espécie. A retirada dos pelos foi feita com os dedos e os mesmos foram armazenados em
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envelopes. O protocolo de confecção das lâminas cuticulares e medulares foi realizado segundo

Quadros (2002). Além disso, foi descrito o padrão de coloração da base, haste e ponta dos pelos

guarda, sendo selecionados 10 pelos de cada região do corpo de cada espécie (dorsal, escapular

e ventral), totalizando 60 pelos de cada espécie de canídeo brasileiro.

No estudo de Martins (2005), a cutícula da espécie A. microtis foi classificada como

ondeado transversal com as bordas das escamas incompletas e a medula como anisocélica com

células alongadas; C. thous apresentou cutícula ondeada transversal com as bordas das escamas

ornamentadas e medula anisocélica sensu strictu; a cutícula de C. brachyurus foi denominada

como ondeada irregular e a medula como anisocélica; o padrão cuticular de P. gymnocercus foi

classificado como mosaico e o medular como anisocélica sensu strictu; P. vetulus apresentou a

camada cuticular como folidácea losângica intermediária e medular como anisocélica sensu

strictu e a cutícula da espécie S. venaticus foi denominada como conoidal assimétrica e a

medula como anisocélico cortical com a presença de algumas formas celulares literoides. Em

relação ao padrão de bandas, foi observado que os pelos de S. venaticus apresentaram-se sem

bandas com coloração creme, com três bandas contendo a base marrom e com quatro bandas

contendo a base marrom claro. Nos pelos de C. brachyurus foram evidenciados padrões com

três bandas e base creme. No caso de C. thous o padrão de bandeamento foi com quatro bandas

com marrom clara ou também base branca. Este último caso também se aplicou à espécie A.

microtis. Já os pelos de P. vetulus possuíam quantidade de bandas que variaram de quatro

bandas com base marrom claro ou cinco com a base do pelo branca. Este último padrão

também foi correspondente aos pelos de P. gymnocercus.

Vanstreels et al., (2010) analisaram pelos-guarda de 66 indivíduos de oito espécies de

felídeos brasileiros, sendo quatro indivíduos de L. colocolo, nove de L. geoffroyi, nove de L.

pardalis, nove de L. tigrinus, nove de L. wiedii, oito de P. onca, nove de P. concolor e nove de

P. yagouaroundi. As amostras de pelos foram colhidas da região escapular de animais cativos

em zoológicos brasileiros entre 1996 e 2000, durante procedimentos anestésicos de rotina. Os

pelos foram arrancados manualmente com luvas de látex, e armazenados em envelopes

plásticos à temperatura ambiente na Associação Mata Ciliar (Jundiaí-SP, Brasil) por quatro a

oito anos até serem examinados. A microestrutura dos pelos guarda foi analisada e descrita

através de impressões cuticulares e preparações medulares segundo Quadros e Monteiro Filho

(2006). De cada amostra individual, foram analisadas três subamostras com cinco pelos guarda

cada, totalizando 990 pelos guarda e 15 pelos por indivíduo. Após o preparo das lâminas, dois

avaliadores analisaram os padrões de forma independente e estabeleceram uma descrição

morfológica para cada um com base em informações consensuais entre os avaliadores. Por fim,
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foram conduzidos testes cegos para determinar a acurácia da identificação específica. Para

análise dos padrões cuticulares, foi utilizada a região do terço distal da haste.

Todas as espécies apresentaram variações do padrão pavimentoso losângico

intermediário nas regiões proximal e média da haste, assim como um padrão pavimentoso

ondeado transversal ornamentado no escudo. As espécies foram classificadas em três grupos

(A, B e C). O grupo A foi constituído pelas espécies L. pardalis, L. tigrinus, L. wiedii, que se

diferenciaram pela largura das escamas e projeções dos bordos. A cutícula de L. pardalis foi

denominada como imbricada e folidácea intermediária, a de L. tigrinus como pavimentosa

losângica estreita e a de L. wiedii como imbricada e muito estreita. No grupo B estavam as

espécies L. colocolo, L. geoffroyi, P. yagouaroundi, cuja diferença entre os pelos ocorreu pela

largura e orientação de suas escamas. L. colocolo apresentou a cutícula como sendo

pavimentosa, losângica e muito larga, a de P. yagouaroundi foi caracterizada como

pavimentosa, losângica larga com conformação tipo um mosaico, levemente ornamentada e a

de L. geoffroyi como pavimentosa, ondeada, oblíqua dupla. As medulas dos animais dos grupos

A e B foram classificadas como trabecular, fimbriada, com mais de 2/3 da largura do pelo. Já

no grupo C estavam as espécies P. onca, que apresentou cutícula pavimentosa, ondeada,

transversal, lisa, contínua com escamas largas e medula trabecular, fimbriada, com largura

menor que 2/3 da largura do pelo e também a espécie P. concolor cuja cutícula foi classificada

como pavimentosa, ondeada, transversal, lisa, contínua com escamas de largura intermediária e

medula trabecular, íntegra, com largura maior de 2/3 da largura do pelo. Baseado nestas

descrições, o teste cego revelou que a identificação da espécie teve uma acurácia de 75,0 ±

14,9%, enquanto que a identificação do grupo de espécies teve acurácia de 91,3 ± 11,0%. Não

houve diferenças significativas entre grupos na acurácia para o diagnóstico da espécie.

1.2.1.3 Biologia molecular

A utilização de marcadores moleculares para o estudo de animais silvestres em vida

livre a partir de amostras não invasivas, como fezes e pelos e componentes da dieta tem sido

cada vez mais aplicada no âmbito da pesquisa, principalmente entre as espécies de carnívoros

que apresentam baixas densidades populacionais (HÖSS et al., 1992; TABERLET et al., 1999).

A partir da análise molecular é possível obter informações taxonômicas precisas à nível de

espécie, dados sobre a sexagem, ecologia, distribuição, estimativas populacionais e

comportamento desses animais, incluindo seus hábitos alimentares, preferências reprodutivas e

os patógenos que podem estar infectando esses animais (KOHN e WAYNE, 1997;

TABERLET et al., 1999; RODGERS e JANEČKA, 2013). As principais fontes de DNA 
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obtidas de amostras não invasivas são os pelos, fezes, urina, penas, escamas de serpentes, peles,

cascas de ovos e até esqueletos (MORIN e WOODRUFF, 1996; TABERLET et al., 1999). No

caso das análises de DNA a partir do material fecal, estudos demonstraram que as células

epiteliais da parede do cólon eliminadas pelo animal no momento da defecação são fontes

confiáveis de material genético para identificação e investigação de outras informações sobre a

espécie autora das fezes (KOHN e WAYNE, 1997; FARREL et al., 2000).

Em relação aos marcadores moleculares utilizados em amostras não invasivas para

identificação da espécie animal, já foram descritos diversos primers e muitos deles foram

adaptados, principalmente a partir de genes mitocondriais. Segundo Avise (2009), algumas

características do DNA mitocondrial como a ausência de recombinação, alta taxa de evolução e

o grande número de cópias na célula são as principais vantagens do seu uso como marcador

molecular, ao contrário dos genes nucleares.

Os primeiros marcadores moleculares utilizados para identificação de espécie animal

foram os denominados na literatura de “primers universais” que amplificam fragmentos

homólogos de diversas espécies, como o Cytochrome b (CytB), que amplificam fragmentos de

307 pares de base (KOCHER et al., 1989; FARREL et al., 2000; MIOTTO et al., 2014). Outro

primer universal também utilizado foi o Citochrome c Oxidase subunidade I (COI), que

amplifica cerca de 650 pares de base e que foi descrito inicialmente para identificar insetos,

mas que também tem sido amplamente utilizado para o estudo de vertebrados (FOLMER et al.,

1994). No caso de animais inseridos em altos níveis da cadeia alimentar, “primers universais”

são pouco indicados para a identificação do predador pelo fato de também amplificaram

fragmentos nucleotídicos de outros animais, como as presas, sendo, portanto, inespecíficos

(HEBERT et al., 2003; CHAVES et al., 2012; RODRIGUEZ-CASTRO et al., 2018). Ao longo

dos anos, outras regiões do genoma mitocondrial têm sido exploradas no estudo de mamíferos

em vida livre como a região 16S (RODRIGUEZ-CASTRO et al., 2018), região controle

(DAVISON et al., 2001), ATP6 (GRAEFF, 2008; CHAVES et al., 2012; ALBERTS et al.,

2017, RODRIGUEZ-CASTRO et al., 2018) e 12S (RODRIGUEZ-CASTRO et al., 2018). Estes

marcadores genéticos potencializam as chances de sucesso nas PCRs (Reação em cadeia da

polimerase), pois amplificam fragmentos menores, já que a probabilidade de detecção de DNA

degradado em amostras não invasivas tende a ser alta (RODRIGUEZ-CASTRO et al., 2018).

Apesar de todas as vantagens fornecidas pelos métodos moleculares para o estudo a

partir de amostras não invasivas de animais silvestres em vida livre, estas também apresentam

uma série de limitações. Alguns dos obstáculos enfrentados para obtenção das sequencias de

DNA de interesse são a pequena quantidade e baixa qualidade de material genético nas

amostras, o método de extração e amplificação empregados. Isso acontece, pois normalmente



35

as amostras não invasivas de animais silvestres em vida livre estão no ambiente expostas a

condições subótimas para preservação de DNA por longos períodos, o que pode causar

degradação do material genético ali presente (TABERLET et al., 1999). Além disso, a presença

de material genético de outros organismos, como presas, principalmente, nas amostras de

grandes carnívoros, plantas, no caso de animais onívoros ou herbívoros, bem como bactérias e

fungos, podem produzir bandas inespecíficas ou até mesmo anular a amplificação das amostras

na reação em cadeia da polimerase (PCR) (TABERLET et al., 1999).

Em São Paulo, Miotto et al., (2012) monitoraram uma população de Puma concolor na

Estação Ecológica de Jataí e no Parque Estadual de Vassununga para estabelecer graus de

parentesco entre os indivíduos identificados. A identificação da espécie ocorreu por meio de

análises do material fecal e amplificação do fragmento do gene Cytochrome b (CytB), que

possui cerca de 146 pares de base. Já para o reconhecimento dos indivíduos, foram

amplificados 12 loci de microssatélites espécie-específicos. Para a determinação do sexo dos

indivíduos foi amplificada uma porção do gene da amelogenina presente em ambos os

cromossomos sexuais. Foi estimado o parentesco genético entre pumas individuais usando o

software ML-Relate, que calcula a máxima verossimilhança estabelecendo as relações: não

relacionadas, meio irmãos, irmãos completos e pais-filhotes. Foram realizadas expedições a

campo onde 75 amostras fecais que potencialmente pertencentes à P. concolor foram coletadas.

Destas, 47 foram amplificadas e sequenciadas com sucesso, sendo seis amostras identificadas

como L. pardalis e 41 como P. concolor. Das fezes de P. concolor, duas foram descartadas por

amplificarem menos que cinco loci. Das 39 restantes, 17 indivíduos foram identificados, sendo

13 fêmeas e quatro machos. Quanto ao parentesco entre as suçuaranas, foram obtidos valores

significativos para categorias de pedigree de pais-filhotes em quatro animais, irmãos completos

em sete e meio irmãos em um. Somente três animais não apresentaram parentesco.

Chaves et al. (2012) analisaram o potencial de pequenos fragmentos de DNA

mitocondrial como marcadores padrões para identificação de carnívoros. As sequências

analisadas foram com os genes ATP syntase 6 (ATP6) com cerca de 126 pares de base e

Cytochrome Oxidade I (COI) com cerca de 187 pares de base, que foram desenhados pelo

software Primer3. Para a escolha dos primers do gene ATP6 (ATP6-DF3, ATP6-DR1 e ATP6-

DR2), foram analisadas a variabilidade nas regiões ATP6 e ATP8 das sequências de genoma

mitocondrial completo de 50 carnívoros já depositadas em bases de dados. Para a escolha dos

primers referentes ao COI (BC-F2, HCO2198, BC-F3 e BC-R2) foram analisadas 184

sequências de DNA de carnívoros, em que foram selecionados fragmentos mais variáveis com

cerca de 200 pares de base de sequencias também já disponíveis em bases de dados online. Ao

final, foi gerado um alinhamento com sequências de referência para os genes COI e ATP6 de
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33 espécies de carnívoros pertencentes a sete famílias. Estas sequências foram obtidas por meio

do processamento de amostras de tecido como sangue, fígado, pele ou músculo e outras já

depositadas em bases de dados públicas, totalizando 206 indivíduos. Além disso, foi testada a

eficiência dos primers produzidos em 38 amostras de fezes de felídeos de zoológico no Rio

Grande do Sul em um experimento controlado, nos quais os animais se alimentaram de coelhos,

em 82 amostras fecais selecionadas de um total de 426 coletadas suspeitas de pertencerem à C.

brachyurus em áreas protegidas nos Estados de Brasília, e 19 amostras fecais do Centro de

Pesquisa pró Mata localizado no Rio Grande do Sul.

Ainda no estudo de Chaves et al. (2012), c omparando os primers ATP6 e COI, a

variabilidade da região ATP6 foi consideravelmente maior, o que destaca o potencial deste

segmento para discriminar espécies. De um total de 206 amostras de tecido usadas para banco

de dados de referência contendo 33 espécies de sete famílias, 180 foram sequenciados com

sucesso para o segmento ATP6 e 155 para o marcador COI. A capacidade destes dois primers

para distinguir o carnívoro espécie demonstrou que ambos os marcadores foram capazes de

discriminar corretamente a maioria dos táxons. Das amostras fecais de felídeos do zoológico,

29 (78%) foram sequenciadas com sucesso (ATP = 16, COI = 13), resultando em sequências da

espécie esperada do felídeo, sem interferência do DNA da presa. Das 82 amostras selecionadas

como suspeitas de pertencerem à C. brachyurus, 65 (79%) foram amplificadas com sucesso no

gene ATP6 e 44 (56%) para o gene COI. Destas, três pertenciam à C. familiaris, uma à P.

concolor e uma à F. catus. Das 19 amostras fecais coletadas no Centro de Pesquisa, todas

foram amplificadas pelo gene ATP6, sendo oito de C. thous, dez de L. tigrinus e uma de C.

familiaris.

Miotto et al., (2014) estimaram o tamanho populacional de P. concolor em duas áreas

antropizadas em São Paulo, Estação Ecológica de Jataí e o Parque Estadual de Vassununga.

Foram coletadas 37 amostras fecais que potencialmente poderiam pertencer à P. concolor com

base na morfologia das fezes em estradas percorridas com carro. A coleta foi realizada nas

estações do ano mais secas durante um projeto de monitoramento dessa espécie realizado neste

local. As amostras foram armazenadas em recipientes estéreis plásticos sem conservante e

mantidas a 22ºC até o momento da extração de DNA com kit comercial. Para obtenção de

sequencias de referência, foram coletadas amostras de tecido e sangue diretamente de P.

concolor que foram atropelados e de bancos de amostras de centros de pesquisa. A

identificação da espécie ocorreu por meio de análises do gene Cytochrome b (CytB), que

amplifica 146 pares de base. Já para o reconhecimento dos indivíduos, foram amplificados sete

microssatélites espécie-específicos. Para a determinação do sexo dos indivíduos foi amplificada

uma porção do gene da amelogenina presente em ambos os cromossomos sexuais. Para
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estimativa de abundância, foi estabelecido um histórico de captura e recaptura desses animais

por 8 meses e a estimativa foi feita por meio de modelos estatísticos. Das 37 amostras fecais

coletadas, fragmentos do gene CytB foram amplificados em 27 (84,37%). Destas, foi possível

identificar 24 amostras pertencentes à P. concolor e 3 à L. pardalis. A taxa de amplificação dos

microssatélites foi superior a 80%. Das 24 amostras de P. concolor, foram identificados 15

indivíduos distintos. Para estimativa populacional, o modelo utilizado demonstrou uma

estimativa populacional de P. concolor de 23.81 ± SE 6.22 (95% CI 17.53–45.66).

No município de São Carlos, Rodriguez-Castro et al. (2018) desenharam e testaram 5

primers de mini-barcoding para identificação molecular de amostras não invasivas de canídeos

e felídeos da América do Sul. Amostras de 12 carnívoros desta região foram coletadas no

campo e armazenadas no laboratório, sendo elas (Cerdocyon thous; Chrysocyon brachyurus;

Lycalopex vetulus; Speothos venaticus; Leopardus colocolo; Leopardus geoffroyi; Leopardus

pardalis; Leopardus guttulus; Leopardus wiedii; Panthera onca; Puma yagouaroundi; Puma

concolor). Amostras de tecidos de felídeos e canídeos silvestres neotropicais provenientes de

um centro de pesquisa, amostras que já estavam depositadas no próprio laboratório e tecidos de

11 possíveis espécies de presas obtidas a partir de animais atropelados previamente

identificados foram utilizados como controles positivos. Tanto os tecidos quanto as amostras

fecais foram preservadas em álcool etílico 95% e armazenadas a -20ºC. A extração de DNA foi

realizada a partir da coleta das fezes de superfície do material fecal. As regiões testadas foram

RNAr 12S seção 1, cujo primer foi desenhado e denominado como RNAr12Ss1; RNAr12S

seção 2 (RNAr12S + RNAtVal), com o primer RNAr12Ss2; RNAr16S com o primer Car16S.

Além deste primer que foi desenhado a partir desse estudo, também foram utilizados primers

que já eram aplicados na literatura para identificação de espécie de mamíferos como o primer

CanCR que amplifica a região controle e o primer CytB (RNAt-Glu + CytB) com o primer

CanCytb, que amplifica a região do citrocromo B. Os primers foram produzidos a partir de

sequências de referência já depositadas no GenBank para os carnívoros contemplados neste

estudo. Das cinco regiões de DNA mitocondrial selecionadas, três foram utilizadas tanto para

canídeos quanto para felídeos (RNAr12Ss1, RNAr12Ss2 e RNAr16S) e duas, CytB e região

controle, para canídeos. Foram realizadas amplificações por PCR in silico de espécies que não

havia fezes ou tecidos disponíveis para análise e de outros carnívoros distribuídos fora da

América do Sul para avaliar a aplicabilidade dos primers propostos.

A partir desse estudo foram produzidos primers que amplificaram fragmentos que

variaram de 130 a 202 pares de base e que apresentaram grande quantidade de sítios

polimórficos distribuídos ao longo das sequências de todas as cinco regiões de DNA

mitocondrial selecionadas como demonstrados nas PCRs in vitro e in silico. De forma geral, os
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primers mini-barcoding propostos permitiram a correta identificação das fezes das espécies de

interesse, assim como das amostras utilizadas como controle. Quanto às amostras de presas

testadas, algumas espécies apresentaram bandas muito fracas e outras ausentes na eletroforese.

O maior número de polimorfismos foi evidenciado no primer Car16S, no entanto, o tamanho do

fragmento resultante (202 pares de base) reduziu o sucesso na identificação da espécie com

essa região. Neste caso, o primer Car12Ss2 resultou em uma alternativa melhor para amostras

de DNA degradadas, produzindo um tamanho de fragmento de 148 pares de base com 39 sítios

polimórficos, que corresponde a 26% do tamanho da sequência, mostrando-se, então, como um

alvo promissor na identificação de carnívoros predadores a partir de amostras de fezes não

invasivas (RODRÍGUEZ-CASTRO et al., 2018).

Muitos estudos compararam diferentes metodologias para identificação de amostras não

invasivas de carnívoros. Farrel et al. (2000) analisaram o conteúdo da dieta de quatro espécies

de carnívoros simpátricos a partir da identificação molecular do predador e dos remanescentes

de presas nas fezes de quatro savanas inundáveis na região oeste da Venezuela. As fezes de

carnívoros foram coletadas durante estudos de radiotelemetria de P. concolor e P. onca em

1996. As amostras foram coletadas de forma oportunista ao longo de estradas e trilhas em um

rancho de 80.000 hectares com áreas de habitat naturais nas savanas. Das 239 amostras

coletadas, 70 foram classificadas macroscopicamente pelos autores como suspeitas de pertencer

a grandes felídeos. Para recuperação dos componentes da dieta, a umidade das amostras fecais

foi retirada em gaiolas forradas com papel estéril. Em seguida, todos os artefatos foram

armazenados em sacos plásticos vedáveis. Mamíferos identificados como presas nas amostras

fecais coletadas foram classificados como pequenas (<1 kg), médias (1 a 15 kg) ou grandes

presas (> 15 kg).

Em relação à identificação do predador, foi feita a classificação macroscópica das fezes

e também a partir da análise do DNA desse material fecal. Amostras com diâmetro superior a

2,5 cm foram consideradas como pertencentes à grandes carnívoros (P. concolor e P. onca) e

medidas inferiores a 2,5 cm foram classificadas como de pequenos carnívoros (L. pardalis e C.

thous). Das 70 amostras fecais suspeitas de grandes felídeos, 34 foram selecionadas para

extração de DNA. O DNA mitocondrial foi extraído de ácidos biliares remanescente das fezes a

partir de múltiplos protocolos e amplificado utilizando a PCR. A região utilizada na

identificação dos carnívoros foi inicialmente o Cytochrome b com primers de 146 pares de

base, cujo diagnóstico foi baseado em 34 sítios polimórficos. Das 34 amostras, 20 foram

amplificadas e sequenciadas com sucesso, sendo três amostras de P. onca, cinco de P.

concolor, dez de L. pardalis e duas de C. thous. Comparando o resultado das técnicas
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moleculares com análise macroscópica foi evidenciado que nem todas as amostras pertenciam a

grandes felinos.

Davison et al. (2001) compararam a identificação de amostras fecais de marta (Martes

martes) por meio da macroscopia e biologia molecular. Entre os anos de 1999 e 2000 foram

realizadas coletas na região sudoeste da Escócia, na Inglaterra e País de Galles por dois grupos,

um de pesquisadores e um de naturalistas locais. As amostras fecais foram coletadas com base

no tamanho, formato e odor de fezes de M. martes por ambos os grupos e foram classificadas

como “provável”, “possível” e “certamente” quanto ao nível de certeza de pertencerem à

espécie de interesse do estudo. Após a coleta, as amostras foram armazenadas em sacos

plásticos a -20ºC. Para descartar a possibilidade das raposas (Vulpes vulpes) realizarem uma

contra marcação do território sobre as fezes de M. martes e evitar potenciais erros de

identificação das amostras coletadas, foram depositadas dez fezes frescas de M. martes cativos

em locais onde as espécies coabitam. Este material foi recoletado em intervalos regulares de

dois dias e este procedimento foi repetido três vezes. No laboratório, as amostras fecais

julgadas como pertencentes à M. martes foram submetidas à extração de DNA com kit

comercial e a PCR foi realizada para amplificação de uma sequência de cerca de 200 pares de

base com primers específicos para carnívoros LRCB1 ou LRBC3 e MARDH, que amplificam a

região controle do DNA mitocondrial. As espécies foram identificadas utilizando sequencias de

referência do GenBank das espécies dos gêneros Martes, Vulpes e Mustela. Das 163 amostras

fecais extraídas, 53% amostras foram amplificadas com sucesso. Das amostras coletadas da

Escócia, 18% classificadas como de M. martes pertenciam à V. vulpes. Na Inglaterra e País de

Galles somente uma amostra fecal foi confirmada como sendo de M. martes por biologia

molecular, 28 pertenciam à V. vulpes e uma à Mustela putorius. As amostras de animais cativos

utilizadas nos três testes para avaliar a possibilidade de contra-marcação de V. vulpes sobre as

fezes de M. martes foram submetidas à extração e amplificação do DNA. A identificação de M.

martes ocorreu em 70%, 100% e 100% das amostras, o que possivelmente descarta a

possibilidade de erros na identificação das fezes de M. martes causadas por V. vulpes quando as

espécies coabitam determinada região.

Miotto et al (2007) coletaram 32 amostras fecais similares a de suçuaranas do Parque

Estadual de Vassununga e da Estação Ecológica de Jataí. Das 32 amostras coletadas, 12

estavam muito dissolvidas devido a ação das chuvas e deterioradas devido a ação dos insetos.

As amostras foram armazenadas em frascos plásticos sem conservante e mantidas a – 22ºC no

laboratório até a extração. A amostra foi extraída com kit comercial da Qiagen e submetida a

PCR para amplificação de um fragmento de 146 pares de base do gene citocromo b desenhado

por Farrel e colaboradores (2000). As sequências amplificadas foram comparadas com as de
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referências do Genbank. Das 20 amostras analisadas, 12 amplificaram, sendo dez de P.

concolor e duas L. pardalis. As amostras fecais também foram submetidas a análises dos pelos

guarda recuperados seguindo a metodologia preconizada por Quadros (2002). Nas oito

amostras que não amplificaram o DNA, a identificação da espécie do felídeo foi somente

realizada pela tricologia, sendo observada pelos guarda com padrão cuticular e medular similar

a P. concolor em todas as amostras.

Graeff (2008) comparou dois métodos de identificação de amostras não invasivas de

carnívoros simpátricos da Mata Atlântica, a microscopia dos pelos guarda e análise de DNA. O

estudo foi realizado em uma Reserva Biológica Particular no Rio Grande do Sul. A coleta de

fezes ocorreu de maneira oportunista ao longo das estradas e trilhas. Cerca de 5 cm de

comprimento das fezes foi preservada em sílica ou etanol a 96% para extração de DNA e o

restante das amostras coletadas foram armazenada em sacos zip lock para processamento da

tricologia. Todo o material coletado foi armazenado a -20ºC. A extração de DNA foi feita com

kit comercial e a região amplificada foi do gene mitocondrial ATP6 com os primers ATP6-DR1

ou ATP6-DR2 e ATP6-DF3, que amplificam fragmentos com cerca de 170 pares de base. Para

a tricologia, as fezes foram mantidas primeiramente em recipiente com solução de etanol,

formaldeído, ácido acético e detergente por cinco dias. Em seguida, as fezes foram lavadas em

água corrente com uma peneira para separação dos pelos e material orgânico. O protocolo

utilizado para análise dos padrões dos pelos guarda foi o descrito por Quadros e Monteiro-Filho

(2006). Ambas as análises foram feitas de forma independente. Além disso, foram analisados o

conteúdo da dieta destas amostras. Foram coletadas 102 amostras fecais, as quais foram

classificadas em “amostras recentes”, caso as fezes estivessem frescas e “amostras antigas”,

quando aparentavam estar mais ressecadas e com crescimento inicial de fungos. A extração de

DNA foi realizada nas 102 amostras, obtendo sucesso na amplificação em 100 amostras.

Destas, 73 apresentaram sequências de DNA de qualidade, das quais duas foram identificadas

como sendo de C. familiaris, 15 de C. thous, oito de P. concolor, 17 de L. tigrinus e 31 de P.

yagouaroundi. Já a tricologia foi feita em 57 amostras, devido à ausência de pelos guarda nas

demais fezes. Destas, 32 foram classificadas em espécie, sendo 20,4% de P. yagouaroundi,

18,5% de L. tigrinus e 16,7% de P. concolor; 24 em família (Felidae e Canidae) e uma amostra

não foi classificada.

Quarenta e quatro amostras puderam ser identificadas usando ambos os métodos, o que

permitiu uma avaliação de sua congruência e uma comparação de seu desempenho. Houve

apenas três casos de clara discrepância de identificação entre os dois métodos, um deles

envolvendo os felídeos L. tigrinus (DNA) versus L. wiedii (pelo guarda), o segundo consistindo

de L. tigrinus (DNA) vs. P. concolor (pelo guarda) e o terceiro, P. yagouaroundi (DNA) vs.
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Canidae (pelo guarda). Para as 41 amostras restantes, ambos os métodos concordaram na

identificação dos carnívoros no nível da família. No entanto, 20 dessas amostras (oito canídeos

e 12 felídeos) só puderam ser identificados em nível de espécie usando a abordagem baseada

em DNA. As duas amostras de cães domésticos continham pelos guarda, que em um caso

foram inconclusivos e no segundo, a identificação foi feita até a categoria taxonômica de

família (GRAEFF,. 2008)

Alberts et al. (2017) compararam a identificação de espécies de felídeos neotropicais em

vida livre por meio da análise tricológica dos pelos guarda nas amostras e por técnicas

moleculares e construíram uma chave de identificação de pelos por meio da análise de amostras

de pelos de coleções de museu e a partir de fezes de animais cativos de zoológico. Dos pelos

guarda obtidos do museu foram confeccionadas 15 lâminas de animais machos e 15 de fêmeas

para cada uma das duas etapas, totalizando 30 lâminas para análise da cutícula e 30 para análise

da medula. Cada lâmina tinha somente um pelo guarda. Para investigar padrões de coloração

dos pelos de cada espécie foram utilizados 30 pelos de guarda de L. pardalis, 49 de L. wiedii,

30 de L. tigrinus, 30 de L. geoffroyi, 36 de L. colocolo, 42 de P. concolor, 43 de P.

yagouaroundi e 52 de P. onca. Para medir o comprimento, foram utilizados 24 pelos de L.

pardalis, 19 de L. wiedii, 25 de L. tigrinus, 22 de L. geoffroyi, 60 de L. colocolo, 25 de P.

concolor, 29 de P. yagouaroundi e 17 de P. onca. Dos pelos obtidos a partir de amostras fecais

de zoológico, foram selecionados dez de cada espécie para análise morfológica. As fezes foram

coletadas nos recintos dos animais, onde havia um ou mais indivíduos da mesma espécie. Na

construção da chave de identificação dos pelos foram considerados a coloração, o padrão de

bandas, tamanho, padrões cuticulares e medulares.

Quanto à análise molecular, a extração de DNA foi realizada com kit comercial a partir

de um pequeno fragmento da superfície das fezes e a identificação foi feita por meio da

amplificação e sequenciamento de um fragmento de 126 pares de base do gene ATP6. As

amostras fecais coletadas no zoológico foram submetidas a três protocolos distintos de

conservação: amostra coletada a fresco, conservada em etanol a 96% e congelada

imediatamente; conservada em etanol imediatamente depois de serem coletadas e colocados no

congelador apenas sete dias depois; ou amostras que foram coletadas, mas deixadas ao ar livre

por sete dias e depois conservadas em etanol a 96% e armazenadas em congelador. Foram

feitos testes cegos para avaliar a eficiência métodos morfológicos e molecular propostos. A

eficácia de ambos os métodos foi classificada através da divisão por porcentagem quintil de

identificação correta, utilizando cinco categorias: 0 ± 19% (inadequada), 20 ± 39% (ruim), 40 ±

59% (moderada), 60 ± 79% (boa) e 80 ± 100% (excelente) (ALBERTS et al., 2017).
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Os resultados deste estudo demonstraram que a eficácia da chave de identificação foi

considerada excelente para detectar pelos guarda de P. onca, P. yagouaroundi, P. concolor e L.

colocolo, com taxas de sucesso de 100%, 100%, 100% e 80%, respectivamente. Os resultados

do teste chave podem foram considerados bons, com 60% de sucesso, para L. geoffroyi e

moderado, com uma taxa de sucesso de 40% para L. pardalis. Apenas para L. wiedii os

resultados da chave foram considerados ruins. A taxa de sucesso global da chave, para o grupo

de amostras usadas foi de 68,3%. Em relação aos marcadores moleculares, foi possível

determinar a identidade das oito espécies de felídeos neotropicais em 100% das amostras

fecais. Além disso, não houve diferença nos resultados para o teste quanto às condições das

amostras, ou seja, os resultados não variaram entre as amostras preservadas em etanol e

congeladas imediatamente após a coleta, se estas foram congeladas uma semana depois ou se a

conservação foi realizada com etanol e se o congelamento foi realizado uma semana após a

coleta (ALBERTS et al., 2017).

1.3 PARASITISMO EM MAMÍFEROS SILVESTRES DE VIDA LIVRE

Ao longo dos anos, a fauna de mamíferos vem diminuindo cada vez mais em todo

mundo por diversas causas. Alguns desses fatores são: os atropelamentos, a crescente

aproximação entre os predadores silvestres e os animais domésticos e de criação, a expansão da

fronteira agrícola, a formação de pastagens para o gado e o desmatamento, que reduzem os

ambientes naturais, além da poluição ambiental, resultante dos rejeitos, principalmente das

industriais, tráfico de peles e a falta de presas no ambiente natural desses animais (WILSON e

MITTERMEIER, 2009; ARANDA et al., 2013). Outro fator que pode culminar na diminuição

desta fauna é o parasitismo por diferentes agentes etiológicos, como micro-organismos,

helmintos e até artrópodes, destacando as parasitoses gastrintestinais. Os mamíferos silvestres

estão constantemente submetidos a condições ambientais que favorecem a manutenção das

parasitoses, inclusive quando estão restritos a áreas e populações reduzidas (MANGINI et al.,

2006).

A relação entre o ambiente, parasitos e hospedeiros é extremamente dinâmica e possui

muitos pontos de equilíbrio que foram alcançados durante longos períodos de evolução

(ARAUJO et al., 2003). O ambiente é o local que apresenta recursos bióticos e abióticos que

propiciam o encontro, a sobrevivência e manutenção do ciclo de vida de parasitos e

hospedeiros. Já os parasitos, possuem a capacidade de infectar uma grande quantidade e

variedade de hospedeiros e, por isso, apresentam funções importantes na estruturação das

comunidades, exercendo grande impacto na biodiversidade e dinâmica dos ecossistemas
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(POULIN, 1999). Os animais silvestres (hospedeiros), por sua vez, apresentam distintos graus

de suscetibilidade para determinado parasito e, assim, interferem tanto direta quanto

indiretamente no sucesso do parasitismo por diferentes agentes etiológicos nos ecossistemas

(FREELAND, 1983; POULIN, 1999).

A susceptibilidade dos hospedeiros e a capacidade dos parasitos de invadi-los e

colonizá-los está relacionada a diversos fatores, incluindo a proximidade filogenética,

morfologia, tamanho do corpo e hábitos alimentares do hospedeiro em questão (FREELAND,

1983). Normalmente, espécies de hospedeiros taxonomicamente relacionados são suscetíveis a

infecções pelas mesmas espécies de parasitos (STUNKARD, 1957). Portanto, quanto maior a

distância taxonômica entre as espécies de hospedeiros, menos provável que os parasitos de um

hospedeiro tenham características compatíveis com outros potenciais hospedeiros

(FREELAND, 1983). Outros aspectos que interferem na relação parasito-hospedeiro é o

tamanho do corpo e a morfologia dos animais. A espessura do tegumento, por exemplo, e

volume dos órgãos influenciam na capacidade de invasão e sobrevivência dos parasitos no

organismo do hospedeiro e o tamanho do corpo tem grande importância na seleção de

alimentos a serem ingeridos bem como no local onde os animais vão caçá-los (VINSON,

1977). A alimentação dos hospedeiros tem relação direta e indireta com a susceptibilidade dos

mesmos às infecções parasitárias. Segundo Henger (1924) dietas carnívoras são prejudiciais a

infecções por protozoários intestinais, ao passo que dietas herbívoras aumentam seu potencial

de infecção. Além disso, dietas ricas em plantas podem apresentar efeitos antiparasitários. Os

parasitos gastrintesnais são um dos grupos de agentes que são veiculados e transmitidos de um

hospedeiro a outro por meio da predação, ingestão de água ou contato com solo contaminado.

As infecções por parasitos gastrintestinais podem determinar quadros de perda de peso,

desequilíbrio metabólico, problemas relacionados à reprodução, anemia e desidratação. Em

casos mais severos, podem também provocar má formações dos fetos, lesões locomotoras e até

mesmo a morte do animal (AZPIRI et al., 2000; BARUTZKI e SCHAPER, 2003). Devido às

manifestações clínicas decorrentes das parasitoses gastrintestinais, muitos hospedeiros

apresentam alterações comportamentais e funcionais dentro de sua comunidade. Um predador

do topo da cadeia alimentar, por exemplo, pode exibir uma diminuição de ingestão de alimentos

e de atividade, incluindo a caça (POULIN, 1999). Além disso, ações antrópicas podem resultar

na introdução de agentes etiológicos, que em certas circunstâncias determinam doenças

infecciosas emergentes em comunidades de animais silvestres (DASZAK et al., 2000).

Portanto, estudos que determinam a prevalência dos parasitos, tanto em animais silvestres

quanto em domésticos que compartilham habitats, ou seja, espécies simpátricas, são

fundamentais para o entendimento dos efeitos de possíveis doenças sobre a fauna silvestre.
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Consequentemente, esses estudos acabam sendo pontos positivos para a preservação e

perpetuação dessas populações animais (EMMONS e FEER, 1997). Com base nessas

informações, ressalta-se que a preservação do meio ambiente e da saúde animal são pontos

chave para o bem-estar de espécies silvestres (CLEAVELAND et al., 2002).

O quadro 1 apresenta estudos sobre o parasitismo em mamíferos carnívoros e

artiodáctilos silvestres em vida livre no período de 1985 a 2018.
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Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Donald J. Forrester

Joseph A. Conti

Robert C. Belden

1985
Estados

Unidos

Reservas ecológicas,

Flórida
12 animais P. concolor (12) Epidemiológico Observação do animal 100%

Necropsia (7)

Ectoparasitos, fezes e

sangue de animais

capturados (5)

Técnica de flutuação não

especificada pelos

autores

Adulto de Alaria marcianae (7/7)

Adulto de Mesocestoides sp. (4/7)

Adulto de Spirometra mansonoides (4/7)

Adulto de Taenia omissa (4/7)

Adulto de Ancylostoma pluhdentatum (6/7)

Adulto de Strongyloides sp. (2/7)

Adulto de Toxocara cati (1/7)

Larva de Toxocara sp. (1/7)

Adulto de Molineus barbatus (1/7)

Georgio S Volcán G.

Clemencia E. Medrano P.
1991 Venezuela Bolívar 1 animal S. venaticus (1) Relato de caso Observação do animal 100% Neropsia (1) -

Adulto de Lagochilascaris sp. (100%)

Ovos de Capillaria sp. (100%)

Ovo de Acanthocephala (100%)

Ovo de ancilostomídeo (100%)

Ovo de Lagochilascaris sp. (100%)

Lora G. Rickard

William J. Foreyt
1992

Estados

Unidos

Laboratório de

Diagnóstico de

Doenças Animais,

Washington

2 animais P. concolor (2) Epidemiológico Observação do animal 100% Necopsia (2) -

Adulto de Toxocara cati (100%)

Adulto de Cylicospirura subequalis (100%)

Adulto de Ollulanus tricuspis (50%)

Adulto de Taenia omissa (50%)

Adulto de Taenia bovis krabbei (50%)

Adulto de Taenia sp. (100%)

Sharon Patton

Alan R. Rabinowitz
1994 Tailândia

Santuário Huai Kha,

Kanchanaburi, Tak e

Uthai Thani

92 amostras

fecais

P. pardus (54)

P. tigris (19)

F. bengalensis (3)

Grandes felinos (12)

Pequenos a médios

felinos (4)

Epidemiológico
Macroscopia e

observação do animal
96%

Fezes diretamente do

ambiente (16)

Fezes de animal

capiturado (76)

Sedimentação com

solução de acetato de

etila

Ovos da Família Echinostomatidae (32%)

Ovos da Família Dicrocoeliidae (11%)

Ovos da Ordem Pseudophyllidea (35,9%)

Ovos da Família Taeniidae (4,3%)

Ovos de Mesocestoides sp. (1,1%)

Ovos da Família Hymenolepididae (4,3%)

Ovos da Superfamília Spiruroidea (29,3%)

Ovos da Ordem Acanthocephala (5,7%)

Ovos de Gnathostoma sp. (1,1%)

Ovos de Molineus sp. (5,4%)

Ovos da Ordem Ancylostomoidea (47,8%)

Ovos de Toxocara sp. (23,1%)

Ovos de Toxascaris sp. (7,5%)

Larvas de Aerulostrongylus sp. (64,1%)

Ovos de Capillaria sp. (66,3%)

Oocistos similares a Isospora sp.(35,9%)

Oocistos similares a Toxoplasma gondii (2,2%)

Cistos Giardia sp. (1,1%)

Oocistos de Sarcocystis sp. (22,8%)

Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo (continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Nuria de-la-Muela

Sebastián Hernández-de-

Luján

Ignacio Ferre

2001 Esapanha

Reserva Nacional da

Caça dos Cortes de

Pallás

Região Los Serranos em

Alto de Turia, Valencia

47 animais S. scrofa scrofa (47) Epidemiológico Observação do animal 98,00% Necopsia (47) -

Adulto de Taenia hidatigena cysticercus (19%)

Adulto de Ascarops strongylina (87%)

Adulto de Physocephalus sexalatus (6%)

Adulto de Ascaris suum (2%)

Adulto de Capillaria sp. (2%)

Adulto de Macracanthorhynchus hirudinaceus (21%)

Danny B. Pence

Michael E. Tewes

Linda L. Laack

2003
Estados

Unidos

Parque Lower Rio

Grande Valley, Texas
15 animais L. pardalis (15) Epidemiológico

Observação do animal

capturado
100% Necropsia (15) -

Adulto de Alaria marcianae (26,7%)

Adulto de Brachylaima sp. (6,7%)

Adulto de Taenia rileyi (46,7%)

Adulto de Mesocestoides lineatus (6,7%)

Adulto de Ancylostoma tubaeformae (13,3%)

Adulto de Oncicola canis (20%)

Adulto de Toxascaris leonina (100%)

Adulto de Physaloptera rara (13,3%)

Adulto de Cyathospirura chevreuxia (6,7%)

Bruno de Sousa, C.

Madeira de Carvalho, L.M.

Fazendeiro, I.

Castro Rego, F.

Afonso-Roque, M.M.

2004 Portugal
Tapada Nacional de

Mafra, Mafra
23 animais S. scrofa (23) Epidemiológico

Observação do animal

capturado
78,20% Necopsia -

Adulto de Globocephalus

urosubulatus (62,5% )

Adulto de Oesophagostomum

dendatum (25%)

Adulto de Ascarops strongylina (12,5% )

Adulto de Trichuris suis (12,5%)

Christine V. Fiorello

Richard G. Robbins

Leonardo Maffei

Susan E. Wade

2006 Bolívia

Cidade

Área indígena

Parque, Chaco

27 amostras

fecais

L. pardalis (10)

L. geoffroyi (8)

C. thous (3)

P. gymnocercus (5)

P. yagouaroundi (1)

Epidemiológico
Observação do animal

capturado

Não informado

pelos autores

Fezes de animal

capiturado (27)

Técnica de centrífugo-

flutuação com solução de

sulfato de zinco

Técnica de centrífugo-

flutuação com solução de

sacarose.

Ensaio imunoenzimático

para pesquisa de

Toxoplasma gondii

Larva de Aelurostrongylus abstrusus (25,9%)

Ovo de Crenosoma sp. (3,7%)

Ovo de Ancylostoma tubaeforme (7,4%)

Ovo de Uncinaria sp. (3,7%)

Ovo de Spirurida (11,1%)

Ovo de Toxocara cati (3,7%)

Ovo de Spirometra sp. (33,3%)

Ovo de Taeniidae (11,1%)

Oocisto de Cystoisospora sp. (3,7%)

Larva de Angiostrongylus raillieti (3,7%)

Ovo de Ancilostomídeo (3,7%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo
(continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Juliana Griese 2007 Brasil

Rodovias Marechal

Rondon (SP 300),

Castelinho (SP 209),

Geraldo Pereira de

Barros (SP 191) e João

Melão (SP 251), SP

9 animais C. thous (9) Epidemiológico
Observação do animal

capturado
88,90% Necropsia (9) _

Adulto de Ancylostoma braziliensis (33,3%)

Adulto de Ancylostoma buckleyi (55,6%)

Adulto de Rictularia sp. (44,4%)

Adulto de Athesmia heterolecithodes (22,2%)

Adulto de Diphyllobothrium sp. (11,1%)

Adulto de Oncicola canis (11,1%)

Camila Belmonte Oliveira

João Fábio Soares

Aleksandro Schafer da

Silva

Marcos Kipper da Silva

Edson Luis Salomão

Silvia Gonzales Monteiro

2008 Brasil
Município de Cachoeira

do Sul, RS
1 amostra L. wiedii (1) Relato de caso

Observação do animal

capturado
100%

Fezes de animal

capturado (1)

Técnica de centrífugo-

flutuação com sulfato de

zinco

Cisto de Giardia sp. (100%)

Oocisto de Cryptosporidium sp. (100%)

Jerônimo L. Ruas

Gertrud Muller

Nara Amélia R. Farias

Tiago Gallina

Andreia S. Lucas

Felipe G. Pappen

Afonso L. Sinkoc

João Guilherme W. Brum

2008 Brasil
Municípios de Pedro

Osório e Pelotas, RS
40 animais

P. gymnocercus (22)

C. thous (18)
Epidemiológico

Observação do animal

capturado
100% Necropsia -

Adulto de Ancylostoma caninu (35%)

Adulto de Molineus felineus (7,5%)

Adulto de Strongyloides sp. (20%)

Adulto de Trichuris sp. (12,5%)

Adulto de Capillaria sp. (2,5%)

Adulto de Physalopteridae (17,5%)

Adulto de Alaria alata (42,5%)

Adulto de Asthemia heterolecithodes (2,5%)

Adulto de Spirometra sp. (57,5%)

Adulto de Diphyllobothriidae (80%)

Adulto de Cyclophyllidea (2,5%)

Adulto de Centrorhynchus sp. (5%)

Martha Lima Brandão

Marcia Chame

José Luis Passos Cordeiro

Sérgio Augusto de Miranda

Chaves

2009 Brasil
Parque Nacional da

Serra da Capivara, PI
72 amostras

Família

Dasypodidae (8)

Grandes felinos (8)

Tamandua

tetradactyla (8)

C. apella (8)

A. caraya (8)

C. thous (8)

P. tajacu (8)

Epidemiológico Macroscopia
Não informado

pelos autores
Fezes do ambiente (72) Técnica de Lutz

Ovos da Família Ascarididae (21,9%)

Ovos da Família Aspidoderidae (7,8%)

Ovos da Família Oxyuridae (1,6%)

Ovos da Superfamília Trichostrongyloidea (6,2%)

Ovos da Família Ancylostomatidae (12,5%)

Ovos de da Classe Nematoda operculados (1,6%)

Ovos da Ordem Trichuroidea (7,8%)

Ovos de Giganthorhyncus echinodiscus (1,6%)

Ovos da Ordem Strongyloidea (10,9%)

Ovos de Physaloptera sp. (4,7%)

Ovos de Spirometra sp. (4,7%)

Ovos da Ordem Spiruroidea (3,1%)

Ovos da Classe Trematoda (3,1%)

Ovos de Oncicola sp. (1,6%)

Ovos de Tripanoxyurus minutus (1,6%)

Ovos de Strongyloides sp. (5,5%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo
(continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Karina R. dos Santos

Paula Faciulli

Telma Paparotto

Regina K. Takahira

Raimundo S. Lopes

Reinaldo J. da Silva

2009 Brasil Botucatu, SP 1 amostra L. tigrinus (1) Relato de caso Observação do animal 100% Necropsia (1)
Técnicas de flutuação

Coprocultura
Ovo e adulto de Strongyloides sp. (100%)

Lucio Fabián Beltrán-

Saavedra

Sixto Ângulo

José Luis Gonzales

2009 Bolívia
Reserva Privada de San

Miguelito, Santa Cruz

4 amostras

fecais

P. onca (2)

Mazama sp. (2)
Epidemiológico

Macroscopia +

Rastros
75% Fezes do ambiente (4)

Técnica de flutuação com

solução de cloreto de

sódio de Willis

Técnica de sedimentação

modificada de Niah.

Ovo de Toxascaris leonina (50%)

Ovo de Toxocara cati (50%)

Ovo de Ancylostoma sp. (25%)

Ovo de Capillaria sp. (25%)

Ovo de Spirometra sp. (25%)

Ovo de Oncicola sp. (50%)

Ovo de Paramphistomum spp. (25%)

Ovo de Schistosoma spp (25%)

Ovo de Schistosomatidae (25%)

Michelle Viviane Sá dos

Santos Rondon
2010 Brasil

Reservatório do Jaguari

Parque Ecológico

Professor Hermógenes

de Freitas Leitão Filho,

SP

303 amostras

Akodon

montensis (192)

Calomys sp. (16)

Oligoryzomys nigripes

(33)

Didelphis aurita (8)

Gracilinanus sp. (1)

Lutreolina

crassicaudata (1)

Monodelphis sp. (5)

Sylvilagus brasiliensis

(3)

Hydrochoerus

hydrochaeris (25)

L. longicaudis (17)

P. concolor (2)

Epidemiológico

Observação do animal

+

Macroscopia
67,60%

Fezes de animal

capturado (258)

Necropsia (1)

Fezes do ambiente (44)

Técnicas de

sedimentação de

Hoffman

Termohidrotropismo de

Rugai

Técnicas de Flutuação de

Faust et al e Willis

Culturas de fezes em

carvão animal

Adultos Cruzia tentaculata (0,3%)

Larvas de nematoide (12,5%)

Ovos de Ascarididae (2%)

Ovos Cruzia tentaculata (1%)

Ovos Oxyuridae (0,7%)

Ovos semelhantes a Dioctophyma sp. (0,3%)

Ovos Syphacia sp. (0,3%)

Ovos Toxocaridae (0,3%)

Ovos Trichostrongylidae (53,5%)

Ovos Trichuridae (11,5%)

Ovos Hymenolepis diminuta (0,7%)

Ovos Hymenolepis nana (3,6%)

Ovos Pseudophyllidea (0,7%)

Ovos Taeniidae (0,3%)

Ovos Trematoda (4,3%)

Ovos Acanthocephala (2,3%)

Cistos Amoebidae (1,3%)

Cistos Giardia sp. (0,7%)

Cistos semelhantes a Balantidium sp. (0,3%)

Oocistos Coccidiida (6,9%)

Oocitos Eimeria sp. (0,7%)

Trofozoitos Amoebidae (1,6%)

Trichuris travassos (0,3%)

Rosana Talita Braga

Carly Vynne

Rafael Dias Loyola

2010 Brasil
Parque Nacional das

Emas, GO
49 amostras C. brachyurus (49) Epidemiológico Macroscopia 87,70% Fezes do ambiente (49)

Sedimentação

espontânea

Baermann

Ovo de Ancylostoma caninum (47%)

Ovo de Trichuris cf. trichiura (35%)

Ovo de Trichuris vulpis (9,3%)

Ovo de Ascaris sp. (33%)

Larva de Strongyloides sp. (9,3%)

Cistos de amebídeos (7%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo (continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Adrián Silva-Caballero 2010 México

Reserva Natural Serra

de Nanchititla,

Nanchititla

28 amostras

fecais

P. concolor (22)

P . onca (2)

P. yagouaroundi (2)

L. pardalis (1)

L. wiedii (1)

Epidemiológico Macroscopia 60,71% Fezes do ambiente (28)
Técnica de Faust

Técnica de Sheather

Ovo de Ancylostoma sp. (32,1%)

Ovo de Toxocara sp. (25%)

Ovo de Physaloptera sp. (14,3%)

Ovo de Trichuris sp. (14,3%)

Ovo de Uncinaria stenocephala (14,3%)

Ovo de Taenia sp. (10,7%)

Ovo de Spirocerca lupi (7,1%)

Oocisto de Cystoisospora sp. (7,1%)

Larva de Aelurostrongylus

abstrusus (3,6%)

Ovo de Capillaria sp. (3,6%)

Ovo de Spirometra sp. (3,6%)

Cisto de Giardia sp. (3,6%)

Fabiano Matos Vieira 2011 Brasil Juiz de Fora, MG 17 amostras

C. brachyurus (5)

C. thous (6)

G. cuja (3)

L. longicaudis (1)

L. wiedii (1)

P. yagouaroundi (1)

Epidemiológico Observação do animal 88,20% Necropsia (17) _

Adulto de Strongyloides sp. (não informado)

Adulto de Trichuris sp. (não informado)

Adulto de Uncinaria sp. (não informado)

Adulto de Dipylidium sp. (não informado)

Adulto de Spirometra sp. (não informado)

Juliana Lúcia Costa Santos

Noele Borges Magalhães

Hudson Andrade dos

Santos

Raul Rio Ribeiro

Marcos Pezzi Guimarães

2012 Brasil
Parque Nacional da

Serra do Cipó, MG
83 amostras

C. brachyurus (33)

C. thous (5)
Epidemiológico Macroscopia 95% Fezes do ambiente (38)

Técnica Hoffman

Técnica de Willis

Técnica de Ritchie

Ovo de Ancylostomidae (52,6%)

Ovo de Trichuridae (68,4%)

Ovo de Toxocara sp. (2,6%)

Ovo de Physaloptera sp. (7,9%)

Strongyloides sp. (2,6%)

Ovo de Acanthocephala (2,6%)

Ovo de Dipylidium caninum (2,6%)

Ovo de Diphyllobothriidae (7,9%)

Ovo de Hymenolepidae (7,9%)

Oocisto de Isospora sp. (2,6%)

Nelson Henrique de

Almeida Curi

Carlyle Mendes Coelho

Marcelo de Campos

Cordeiro Malta

Elisa Maria Vaz Magni

Marco Aurélio Lima Sábato

Amanda Soriano Araújo

Zélia Inês Portela Lobato

Juliana Lúcia Costa Santos

Hudson Andrade Santos

Alessandra Alves Mara

Ragozo

Silvio Luís Pereira de Souza

2012 Brasil

Reserva Particular do

Patrimônio Natural do

Galheiro, MG

15 animais C.brachyurus (15) Epidemiológico Observação do animal 100%

Sangue (15)

Fezes de animais

capturados (6)

Técnicas de flutuação de

Willis

Técnica de sedimentação

de Hoffman Pons e Janer

Técnica de Baermann

modificado.

Ovo de Trichiuridae (50%)

Ovo de Ancylostomidae (100%)

Ovo de Physalopteridae (50%)

Ovo de Hymenolepidae (50%)

Ovo do Filo Acanthocephala (50%).



50

Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo
(continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Luciane Holsback

Mauro José Lahm Cardoso

Rafael Fagnani

Thaís Helena Constantino

Patelli

2013 Brasil
Centros de reabilitação,

SP e MT
38 amostras

Alouatta

seniculus (3)

Callithrix jacchus (1)

Cebus apella (1)

C. thous (3)

C. brachyurus (1)

L. pardalis (5)

L. tigrinus (2)

M. gouazoubira (1)

N. nasua (1)

P. onca (2)

P. concolor (4)

Didelphis

marsupialis (2)

Epidemiológico Observação do animal 84,61%

Fezes coletadas

diretamente dos

animais (38)

Técnica de centrífugo-

sedimentação água-éter

Técnica de Sedimentação

espontânea

Técnica de flutuação com

solução de sacarose

Ovos de Enterobius (3,8%)

Ovos da Classe Cestoda (15,4%)

Oocistos de Eimeria  spp. (3,8%)

Ovos de Toxocara cati (23,1%)

Ovos de Ancylostoma (26,9%)

Oocistos de Cryptosporidium (7,7%)

Trofozoitas de Giardia (7,7%)

Cistos de Giardia (3,8%)

Ovos de Toxascaris leonina (3,8%)

Ovos de Toxocara canis (3,8%)

Ovos da superfamília Oxyuroidea (3,8%)

Oocistos Cystoisospora felis (7,7%)

Oocistos de Sarcocystis (3,8%)

Moisés Gallas

Eliane Fraga da Silveira
2013 Brasil

Municípios de Bagé,

Caçapava do Sul, Dom

Pedrito, Viamão, Osório,

São José das Missões,

São Sepé, Soledade e

Tabaí, RS

17 animais

L. colocolo (3)

L. geoffroyi (6)

L. guttulus (3)

P. yagouaroundi (5)

Epidemiológico Observação do animal 64,70% Necropsia (17) _ Adulto de Toxocara cati (64,7%)

Ana Carolina Srbek-Araujo

Juliana Lúcia Costa Santos

Viviane Medeiros de

Almeida

Marcos Pezzi Guimarães

Adriano Garcia Chiarello

2014 Brasil
Reserva Natural do

Vale, ES
10 amostras P. onca (10) Relato de caso

Tricologia e biologia

molecular
70% Fezes do ambiente (10)

Técnica de Willis

Técnica de Hoffman

Técnica de Ritchie

Oocistos do Filo Apicomplexa (20%)

Ovos do Filo Acanthocephala (40%)

Ovos da Ordem Pseudophyllidea (50%)

Ovos da Classe Trematoda (30%)

Ovos da Familia Ancylostomatidae (50%)

Ovos da Familia Ascarididae (50%)

Ovos da Family Trichuridae (10%)

Adulto de Toxocara sp. (10%)

Raylenne da Silva Araujo 2014 Brasil

Reserva Particular do

Patrimônio Natural

Santuário do Caraça,

MG

75 amostras

C. brachyurus (28)

P. concolor (8)

P. cancrivorus (7)

E. barbara (1)

L. longicaudis (1)

Epidemiológico
Macroscopia e

tricologia
53,33%

Fezes coletadas do

ambiente (75)

Sedimentação

espontânea de Hoffman,

Pons, Janer

Técnica de centrifugo-

sedimentação com formol-

éter de Ritchie

Ovo de Acanthocephala (8,9%)

Ovo de Ancylostomidae (15,5%)

Ovo de Ancylostoma sp. (2,2%)

Ovo de Capillaria sp. (4,4%)

Ovo de Hymenolepis sp. (2,2%)

Cisto de Isospora sp. (2,2%)

Ovo de Pseudophyllidea (48,9%)

Ovo de Strongylidae (6,7%)

Ovo de Toxocara canis (8,9%)

Ovo de Trichuris sp. (20%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo
(continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Rosiléia Marinho de

Quadros

Sandra Márcia Tietz

Marques

Anderson Barbosa de

Moura

Marzia Antonelli

2014 Brasil

Passo dos Fernandes,

entre Lages e São José

do Cerrito, SC

1 animal P. yagouroundi (1) Relato de caso Observação do animal 100% Necropsia _ Adulto de Physaloptera praeputialis (100%)

Magaly Gómez Contreras 2014 México
Reserva Ecológica El

Eden, Quintana Roo

87 amostras

fecais

Grandes felinos (46)

P. onca (26)

P. concolor (15)

Epidemiológico

Cães treinados para

localizar rastros de

felinos silvestres

+ biologia molecular

74,70% Fezes do ambiente (87)

Técnica de flutuação com

solução saturada de NaCl

Técnica de sedimentação

com uma solução se

sabão líquido

Técnica de McMaster

adaptada

Ovo de Spirometra sp. (55,2%)

Ovo de Strongyloides sp. (24,1%)

Ovo de Physaloptera sp. (21,8%)

Ovo de Toxocara sp. (19,5%)

Ovo de Ascaris sp. (2,3%)

Coccídios (2,3%)

Ovo da Família Teniidae (10,3%)

Ovo de Ancylostoma sp. (6,9%)

Ovo de Capillaria sp. (2,3%)

Ovo de Gnathostoma sp. (3,4%)

Ovo de Spirocerca sp. (12,6%)

Ovo de Trichuris sp. (1,15%)

Ovo de Uncinaria sp. (1,1%)

Ovo de Oncicola sp. (5,7%)

Hugo Costa de Souza 2014 Brasil

Reserva Particular do

Patrimônio Nacional

SESC Pantanal e seu

entorno, MT

118 amostras

S. scrofa (56)

P. tajacu (53)

T. pecari (9)

Epidemiológico

Macroscopia +

Observação direta do

animal

70,6%

* Não foi relatado a

positividade de

formas evolutivas

de parasitos da

queixada. Os dados

deste táxon foram

desconsiderados.

Fezes coletadas do

ambiente (118)
Técnica de Lutz

Ovo de Macracanthorhynchus

hirudinaceus (66,0%)

Ovo de Metastrongylus sp. (22%)

Ovo de Ordem Strongylida (30,4%)

Ovo de Ascaris suum (28,6% )

Rodrigo Lima Massara

Ana Maria de Oliveira

Paschoal

Adriano Garcia Chiarello

2015 Brasil Serra da Calçada, MG 42 amostras C. brachyurus (42) Epidemiológico Macroscopia
Não informado

pelos autores

Fezes coletadas do

ambiente (42)

Técnicas de Hoffmann

Técnica de flutuação de

Willis

Técnica de centrífugo-

sedimentação de Ritchie

Ovo de Acanthocephala (81%)

Ovo de Capillaria cf. hepatica (78,6%)

Ovo da Familia Ancylostomatidae (35,7%)

Ovo da Familia Physalopteridae (30,9%)

Ovo de Toxocara cf. canis (28,6%)

Ovo da Familia Hymenolepididae (16,7%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo (continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de

mamíferos silvestres

(nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Suellen Cristine Kusma

Derlise Maria Wrublewski

Valéria Natacha Teixeira

Daniela Roberta Holdefer

2015 Brasil
Floresta Nacional de

Três Barras, SC
35 amostras

L. wiedii (21)

L. guttulus (14)
Epidemiológico Tricologia 62,80%

Fezes coletadas do

ambiente (35)

Técnicas de flutuação de

Willis-Mollay

Técnica de sedimentação

espontanea de Hoffmann

Ovo de Cestoda (11.4%)

Ovo de Hymenolepis sp. (5,7%)

Ovo de Spirometra sp. (62,8%)

Larva de Aelurostrongylus sp. (37,1%)

Larva Filarióide (2,8%)

Ovo de Ancylostomatidae (51,4%)

Larva de nematoide (48,6%)

Ovo de Capillaria sp.(45,7%)

Ovo de Espirurídeo (5,7%)

Ovo de Toxascaris sp. (8,6%)

Ovo de Toxocara sp. (40%)

Ovo de Trichuris sp. (28,6%)

Ovo de Strongyloides sp. (2,8%)

Oocisto de Coccídio (25,7%)

Oocisto de Eimeria sp.(2,8%)

Oocisto não esporulado (2,8%)

Ovo de Paragonimus sp. (14,3%)

Ana Paula Nascimento

Gomes

Natalie Olifiers

Michele Maria dos Santos

Raquel de Oliveira Simões

Arnaldo Maldonado Júnior

2015 Brasil Rodovia BR 262, MS 3 animais C. thous (3) Relato de caso Observação do animal
Não informado

pelos autores
Necopsia -

Adulto de Ascaridia galli

Adulto de Pterigodermatites pluripectinata

Adulto de Ancylostoma buckleyi

(positividade não informada)

Ronaldo A. Pereira-Junior

Sebastiana A.P. Sousa

Marcelo C. Oliveira

Alana de A. Valadares

Estevam G. L. Hoppe

Katyane S. Almeida

2016 Brasil Araguaína, TO 5 animais T. pecari (5) Epidemiológico Observação do animal 100% Necropsia -

Adulto de Parabronema pecariae (5,2%)

Adulto dePhysocephalus sexalatus (3,3%)

Adulto de Texicospirura turki (8,6%)

Adulto de Spiculopteragia tayassu i (0,07%)

Adulto de Cooperia punctata (6,2%)

Adulto de Monodontus aguiari (58,8%)

Adulto de Monodontus

semicircularis (3,2%)

Adulto da Superfamília

Trichostrongyloidea (0,5%)

Adulto de Cruzia brasiliensis (12,1%)

Adulto de Eucyathostomum

dentatum (1,9%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo
(continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de mamíferos

silvestres (nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

D.G.S. Ramos

A.R.G.L.O. Santos

L.C. Freitas

S.H.R. Correa

G.V. Kempe

T.O. Morgado

D.M. Aguiar

R.W. Wolf

R.V. Rossi

A.L. Sinkoc

R.C. Pacheco

2016 Brasil

Mucicípios de Alta

Floresta, Jauru

municipalities,

Chapada dos

Guimarães, Cuiabá e

Poconé, MT

62 animais

Ateles chamek (1)

Callicebus

moloch (1)

C. brachyurus (1)

Dasyprocta

azarae (1)

Didelphis

albiventris (3)

Didelphis

marsupialis (3)

P. yagouaroundi (1)

Hydrochoerus hydrochaeris

(4)

Mico emiliae (6)

Mico melanurus (4)

Myrmecophaga tridactyla (4)

P. onca (1)

Sapajus apella (10)

Tamandua

tetradactyla (1)

Tapirus terrestris (3)

Epidemiológico
Observação do

animal
100% Necropsia (62) _

Adulto de Trypanoxyuris sp. (2,3%)

Adulto de Prosthenorchis

sigmoides (4,5%)

Adulto de Ancylostoma

caninum(2,3%)

Adulto de Eucyathostomum copulatum(2,3%)

Adulto de Cruzia

tentaculata (6,8%)

Adulto de Zonorchis spp. (2,3%)

Adulto de Aspidodera spp. (4,5%)

Adulto de Taxorchis schistocotyle (2,3%)

Adulto de Protozoophaga obesa (6,8%)

Adulto de Primasubulura spp. (11,4%)

Adulto de Trypanoxyuris

callithricis (18,2%)

Adulto de Moniliformis moniliformis (2,3%)

Adulto de Toxascaris leonina (2,3%)

Adulto de Molineus torulosus (2,3%)

Adulto de Physaloptera spp. (6,8%)

Adulto de Spirura spp. (2,3%)

Adulto de Trichostrongylus

cesticillus (4,5%)

Adulto de Physaloptera

praeputialis (4,5%)

Adulto de Neomurshidia sp. (4,5%)

Adulto de Cladorchis pyriformis (4,5%)

Jorge Falcón-Ordaz

Jose Carlos Iturbe

Morgado Alberto

Enrique Rojas-Martíınez

Luis García-Prieto

2016 México Hidalgo 1 animal P. concolor (1) Relato de caso
Observação do

animal
100% Neropsia (1) -

Adulto de Lagochilascaris minor (100%)

Adulto de Toxocara cati (100%)

Brenda Solórzano-García

Jennifer Mae White-

Dayb

Magaly Gómez-

Contrerasa

Jurgi Cristóbal-

Azkáratec

David Osorio-Sarabiad

Ernesto Rodríguez-

LunaaaCentro

2017 México

Floresta Tropicais,

Veracruz e Península

de Yucatán

167 amostras

fecais

P. onca (68)

Grandes felinos (66)

P. concolor (33)

Epidemiológico
Cães treinados +

biologia molecular
58,10%

Fezes do ambiente

(167)

Técnica de flutuação

com solução saturada

de NaCl

Técnica de

sedimentação simples

Oocisto de Coccidiasina gen. sp (2,4%)

Ovo de Anoplocephalidae gen. sp. (0,6%)

Ovo de Spirometra sp. (33,5%)

Ovo de Taeniidae gen. sp. (7,2%)

Ovo de Acanthocephala gen. sp. (6,6%)

Ovo de Ancylostoma sp. (6,6%)

Ovo Ascarid-like (3%)

Ovo de Capillaria sp. (1,8%)

Ovo de Gnathostoma sp. (1,8%)

Ovo de Nematoda gen. sp. (0,6%)

Ovo de Physaloptera sp. (11,4%)

Ovo de Spirocerca sp. (9%)

Ovo de Strongyloides sp. (18%)

Ovo de Toxocar a sp. (6%)

Ovo de Trichuris sp. (1,2%)

Ovo de Uncinaria sp. (1,8%)
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Quadro 1. Estudos que analisaram parasitoses intestinais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos silvestres em vida livre no Brasil e no mundo (continuação)

Autores
Ano da

publicação
País Local(is) do estudo(s)

Amostragem

total

Nível taxonômico de mamíferos

silvestres (nº de amostras)

Natureza do

estudo

Método para

identificação do

animal silvestre

Positivdade total de

parasitos

intestinais

Recuperação da

amostra biológica (nº

de amostras)

Técnica(s)

laboratorial(is)

Parasitos gastrintestinais (positividade relativa ao total de

amostras de mamíferos silvetsres analisadas)

Laís Verdan Dib

Cecília Cronemberger

Fabiane de Aguiar Pereira

Paula Forain Bolais

Claudia Maria Antunes

Uchôa

Otilio Machado Pereira

Bastos

Maria Regina Reis

Amendoeira

Alynne da Silva Barbosa

2018 Brasil
Parque Nacional da

Serra dos Órgaos, RJ
82 amostas

L. pardalis (5)

L. wiedii (11)

P. yagouaroundi (8)

L. guttulus (11)

Felinos não identificados (47)

Epidemiológico
Macroscopia +

Tricologia
86,60%

Fezes diretamente do

ambiente (79)

Fezes de animal

capiturado (2)

Fezes de animal

necropsiado (1)

Técnica de Faust

Técnica de Sheather

modificada

Técnica de Ritchie

modificada

Técnica de Lutz

Ovo da Familia Diphyllobothriidae (65,8%)

Ovo da Superfamilia Ascaridoidea (43,9%)

Larvas de nematoide (30,5%)

Ovo da Ordem Strongylida (21,9%)

Ovo de Capillaria  sp. (7,3%)

Ovo de Trichuris  sp.(6,1%)

Ovo da Ordem Spirurida (4,9%)

Ovo de Platynosomum  sp. (2,4%)

Oocistos de coocidios não esporulados (9,8%)

Oocisto de Eimeria sp. (1,2%)

Derlise Maria Wrublewski

Suellen Cristine Kusma

Valéria Natascha Teixeira

2018 Brasil
Floresta Nacional de

Três Barras, SC

45 amostras

fecais

P. concolor (4)

P. yagouroundi (10)

L. pardalis (31)

Epidemiológico Tricologia
Não informado

pelos autores
Fezes do ambiente (45)

Técnica de Willis e

Mollay

Técnica de Hoffmann,

Pons e Janer

Ovo de Oxyuridae (2,2%)

Strongyloides sp. (2,2%)

Ovo de Ancylostomatidae (24,4%)

Ovo de Ascaroidea (6,7%)

Ovo de Capillaria sp. (22,2%)

Ovo de Oxyuris equi (2,2%)

Ovo de Passalurus sp. (2,2%)

Ovo de Spiruridae (4,4%)

Ovo de Strongyloides sp. (2,2%)

Ovo de Toxocara sp. (15,5%)

Ovo de Trichuris sp. (8,9%)

Ovo de Cestoda (2,2%)

Ovo de Spirometra sp. (68,%)

Ovo de Alaria sp. (8,9%)

Oocisto de Coccidia (2,2%)

Oocisto de Eimeri a sp. (8,9%)

Oocisto de Sarcocystis sp. (4,4%)

Raul Henrique da Silva

Pinheiro

Isabella Bittencourt Pires

Chaves

Rogério Antonio Ribeiro

Rodrigues

Érika Branco

Ana Rita de Lima

Elane Guerreiro Giese

2018 Brasil
Universidade Federal

Rural da Amazônia, PA
3 animais C. thou s (3) Relato de caso Observação do animal 66,70% Necropsia (3) - Adulto de Capillaria sp. (66,7%)
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1.3.1 Principais parasitos gastrintestinais em mamíferos silvestres

1.3.1.1 Família Ascarididae

A família Ascarididae compreende diversos helmintos que parasitam mamíferos

silvestres neotropicais incluindo os gêneros Toxascaris, Toxocara, Ascaris e

Lagochilascaris. Estes helmintos estão inseridos taxonomicamente no filo Nematoda,

classe Secernentea e ordem Ascaridida (ARCTOS, 2017).

No gênero Toxascaris, há a espécie Toxasccaris leonina que parasita felídeos e

canídeos (domésticos ou silvestres). Já no gênero Toxocara, estão incluídas as espécies

T. cati que infecta felídeos domésticos ou silvestres e T. canis que parasita canídeos

tanto silvestres como domésticos (PARSONS et al., 1987). Além destas, também há a

espécie Toxocara alienata, que foi descrita parasitando quati (VICENTE et al., 1997) e

cateto (GOMEZ-PUERTA, 2016).

Quanto à sua morfologia, há sutis diferenças estruturais e no tamanho das formas

evolutivas de T. leonina, T. cati e T. canis e T. alienata (Quadro 2). De forma geral, os

adultos de T. leonina são menores que os do gênero Toxocara (PARSONS et al., 1987).

A principal diferença entre essas espécies ocorre na anatomia da região caudal dos

machos, que no caso de T. canis e T. cati é caracterizada por um apêndice digitiforme e

uma asa caudal, ao contrário da cauda do macho de T. leonina, que apresenta formato

cônico e asa caudal ausente (MULLER e WAKELIN, 2002). Há também aspectos que

diferenciam estes ascarídeos na região anterior dos adultos. T. leonina são desprovidos

de ventrículos na porção posterior do esôfago e possui asas cervicais mais longas e

estreitas que T. cati (PARSONS et al., 1987; OKULEWICZ et al., 2012). Em relação à

T. canis, as asas cervicais são elípticas e mais largas que as de T. cati. Além das asas

cervicais, o formato da porção anterior desses helmintos também é uma das

características analisadas para a diferenciação das espécies de Toxocara sp. e

Toxascaris sp., sendo a morfologia dos adultos de T. leonina e T. cati semelhantes a

uma lança e à ponta de uma flecha, respectivamente (OKULEWICZ et al., 2012). Os

ovos de Toxocara sp. têm formato subglobular, possuem casca espessa e irregular e

podem se manter viáveis por anos no meio ambiente (BRUMPT, 1927; SOULSBY,

1982; UGA et al., 2000). Já os de T. leonina possuem formato elipsoidal e casca lisa,

característica que os diferencia dos ovos das espécies de Toxocara.

Em relação ao gênero Ascaris, filogeneticamente, A. suum que infecta os suínos

e A. lumbricoides, espécie que parasita seres humanos diferem em poucos nucleotídeos
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da região ITS-1 e do genoma mitocondrial (DOLD e HOLLAND, 2011).

Morfologicamente, essas espécies são indistinguíveis. Os adultos apresentam corpo

revestido por uma cutícula, com formato cilíndrico e a extremidade posterior retilínea

nas fêmeas e encurvada ventralmente nos machos. A porção anterior é composta por

uma estrutura oral trilabiada. Esses apresentam um formato ovoide, coloração castanho-

amarelada, casca espessa e mamelonada, medem cerca de 50 a 80 µm de comprimento

por 40 a 60 µm de largura (BARRIGA, 1995). Ovos inférteis, ou seja, mais alongados

com estrutura interna pobremente diferenciada, também podem ser eliminados no

material fecal dos animais infectados, geralmente quando há infecção no intestino

delgado principalmente por nematoides fêmeas. Esses ovos possuem em média 88 a 95

µm de comprimento por 44 µm de largura, como consta no quadro 2 (KHUROO, 1996).

Quadro 2. Mensuração dos ovos e adultos de Toxascaris leonina, Toxocara cati e Toxocara canis,
segundo Okulewicz et al. (2012), Toxocara alienata (Gomez-Puerta, 2014) e A. suum segundo Fagerholm
et al. (1998); Cruz et al. (2012)

Espécies
Mensuração (comprimento x largura)

Ovo Macho Fêmea

T. leonina 75 a 85 x 60 a 75 µm 2 a 7 cm x 1,5 a 2 mm 2 a 10 cm x 1,8 a 2,4 mm

T. cati 75 x 65 µm 3 a 7 cm x 2,5 mm 4 a 12 cm x 3 mm

T. canis 85 a 90 x 75 µm 11 cm x 2,5 mm 20 cm x 3 mm

T. alienata 74 a 81 x 59 a 65 μm 52 a 74 x 1,6 mm 68 a 82 x 2,2 mm 

A. suum 45 a 75 x 35 a 50 µm 15,3 a 18,3 x 0,72-1,1 mm 20,5 a 23,8 x 0,84 a 0,93 mm

Ascaris sp. infértil 88 a 95 µm x 44 - -

As parasitoses causadas por Toxocara sp. e Toxascaris sp. são conhecidas como

toxocaríase e toxascaríase, respectivamente, sendo a primeira considerada uma zoonose

podendo determinar quadros de larva migrans visceral (LMV) e larva migrans ocular

(LMO) no hospedeiro humano. O habitat destes helmintos é o intestino delgado dos

felinos e canídeos. O mecanismo de infecção de Toxocara sp. para esses animais pode

ocorrer por via transplacentária, transmamária, quando fêmeas parasitadas transmitem

para sua prole as formas larvares pelo leite, pela ingestão de ovos larvados no ambiente

ou por meio da ingestão de hospedeiros paratênicos, principalmente aves e mamíferos,

que albergam as larvas encistadas em seus órgãos e tecidos (LEE et al., 2010; STRUBE,

et al., 2013). A transmissão de T. leonina para seus hospedeiros não ocorre pelas vias

transplacentária e transmamária (EPE, 2009). Já A. suum é transmitido pela via fecal –

oral por meio da ingestão de ovos larvados (DOLD e HOLLAND, 2011).
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Segundo Despomier (2003) há controvérsias se a estrutura infectante de

Toxocara sp., Toxascaris sp. e Ascaris sp. é um ovo contendo larva de segundo estágio

ou de terceiro estágio. No ciclo de vida desses parasitos, primeiramente, os ovos não

embrionados são liberados juntamente com as fezes dos felinos e canídeos no ambiente.

Estes embrionam no solo e em até três semanas ocorre a formação da larva no interior

do ovo, dependendo das condições ambientais. Após a ingestão dos ovos larvados por

seus hospedeiros, há a ruptura dos mesmos por estímulos dos ácidos estomacais. Os

nematoides perfuram a parede intestinal, atingem a circulação sanguínea chegando até o

fígado. Em seguida migram para os pulmões, ascendem o trato respiratório e por fim,

chegam à traqueia e faringe, por onde são deglutidos, e atingem o intestino delgado,

local de maturação sexual e reprodução das formas adultas (DESPOMMIER, 2003;

STRUBE et al., 2013).

Em relação a A. suum, após a liberação dos ovos com as fezes no ambiente,

esses embrionam até a formação de uma larva de terceiro estágio que mantém a cutícula

de L2 (DOLD e HOLLAND, 2011). Quando os ovos são ingeridos, estes eclordem, as

larvas são liberadas na luz do intestino delgado, migram em direção ao ceco e cólon

onde penetram na mucosa. As larvas então migram via sistema porta hepático e atingem

o fígado onde deixam a cutícula de L2. Após a migração no fígado, estas avançam até

os pulmões, penetram no espaço alveolar, ascendem o trato respiratório até atingirem a

faringe, local onde são deglutidas, resultando no retorno ao intestino delgado (habitat).

Chegando em seu habitat, realizam duas mudas e depois atingem a maturdidade sexual.

Após a cópula do macho e da fêmea, ovos não embrionados são liberados pelo

hospedeiro juntamente com as fezes (KHUROO, 1996; DOLD e HOLLAND, 2011).

As espécies de Toxocara, Toxascaris e Ascaris tem distribuição mundial e tem

sido mais observadas em áreas com climas temperados leves, já que esse é um fator

importante para manter os ovos viáveis no ambiente (OKULEWICZ et al., 2012). Na

literatura científica foi recuperado somente dois estudos que detectaram ovos do gênero

Toxascaris em amostras fecais de mamíferos silvestres em vida livre coletadas de forma

não invasiva, sendo um em fezes de P. pardus, P. tigris e F. bengalensis no Santuário

Huai Kha, Tailândia e outro em fezes de P. onca na Reserva Privada de San Miguelito,

Bolívia (PATTON e RABINOWITZ, 1994; BELTRÁN-SAAVEDRA et al., 2009).

Em relação à epidemiologia do gênero Toxocara em amostras fecais coletadas

de forma não invasiva de felídeos silvestres em vida livre, ovos desse gênero tem sido

comumente relatados em estudos realizados no México, na Bolívia e no Brasil nos
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estados do Espírito Santo, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro (FIORELLO et al.,

2006; BELTRÁN-SAAVEDRA et al., 2009; SRBEK-ARAUJO et al. 2009; SILVA-

CABALLERO, 2010; CONTRERAS, 2014; KUSMA et al., 2015; SOLÓRZONO-

GARCÍA et al., 2017; DIB et al., 2018; WRUBLEWSKI et al., 2018).

Já foram detectados ovos de Ascaris sp. em diferentes espécies de carnívoros

silvestres, incluindo C. brachyurus no Mato Grosso, em fezes de P. concolor no México

(BRAGA et al., 2010; CONTRERAS, 2014). Já ovos de A. suum foram relatados em

artiodáctilos em vida livre no Mato Grosso e adultos desse helminto foram recuperados

de S. scrofa scrofa em Valência, na Espanha (MUELA et al., 2001; SOUZA, 2014).

Nos animais, tanto em mamíferos carnívoros quanto em artiodáctilos, o

aparecimento de manifestações clínicas das infecções por Toxocara, Toxascaris e

Ascaris está relacionado à idade e estado imunológico do animal, sendo os animais

jovens os mais acometidos clinicamente. Nos casos sintomáticos, os sinais clínicos são

tipicamente associados com o trato gastrintestinal, ocorrendo diarreia, vômito,

desidratação, atrofia do crescimento, perda de peso, desconforto abdominal, e, em casos

graves quando há elevada carga parasitária pode ocorrer anemia, anorexia e obstrução

intestinal (KHUROO, 1996; EPE, 2009; LEE et al. 2010; DOLD e HOLLAND, 2011).

O diagnóstico laboratorial da toxocaríase, toxascaríase e ascaridíase são

realizados, principalmente, por meio da detecção dos ovos nas fezes. Para tal podem ser

utilizadas técnicas de concentração por sedimentação ou as por fultuação. A detecção de

larvas em secreção respiratória e também achados do helminto adulto em necrópsia ou

formas larvares encapsuladas em ensaios histopatológicos também podem ser utilizados

para diagnóstico (OJHA et al., 2014).

Além de Toxocara sp., Toxascaris sp. e Ascaris sp., outros ascarídeos que

também podem parasitar mamíferos silvestres são os do gênero Lagochilascaris, no

qual estão inseridas as espécies L. minor, L. turgida, L buckleyi, L. major, L. sprenti e L.

multipapillatum (FALCÓN-ORDAZ et al., 2016). Os hospedeiros definitivos de

Lagochilascaris são os mamíferos silvestres e domésticos, principalmente canídeos,

felídeos e o ser humano (SAKAMOTO e CABRERA, 2002).

Quanto à sua morfologia, Lagochilascaris sp. apresenta três formas evolutivas:

adultos, ovos e larvas. Os adultos de L. minor se diferenciam das demais pelo fato de

apresentarem espículos menores possuindo cerca de 230 a 700 µm de comprimento. Já

os espículos de L. buckleyi medem cerca de 1.300 µm; o de L. major entre 475 a 925

µm; L. multipapillatum entre 3.680 a 3.840 µm, L. sprenti 750 a 1190 µm e L. turgida
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cerca de 1.850 µm. Os ovos de Lagochilascaris são ovais ou esféricos com um padrão

reticulado, ou seja, possuindo depressões (poços) de formato irregular na superfície. L.

sprenti e L. major têm maior quantidade de poços superficiais na casca dos ovos que L.

minor, ou seja, 24 a 31, 35 a 45 e 15 a 25 depressões, respectivamente (VOLCÀN e

MEDRANO, 1991; FALCÓN-ORDAZ et al., 2016). Segundo Falcón-Ordaz et al.

(2016) o diâmetro dos poços em L. buckleyi e L. turgida são relativamente maiores do

que das demais espécies. Não foram recuperadas na literatura consultada as

mensurações dos ovos e adultos das formas evolutivas de L. sprenti e L. multipapillatum

(Quadro 3).

Quadro 3. Mensuração dos ovos e adultos de Lagochilascaris minor, Lagochilascaris major,
Lagochilascaris túrgida e Lagochilascaris buckleyi, segundo Sprent (1971)

Espécies
Mensuração (comprimento x largura)

Ovo Macho Fêmea

L. minor 43 a 85 µm x 35 a 63 µm 3 a 8 x 0,38 mm 6 a 20 x 0,2 a 0,8 mm

L. major 63 a 71 µm x 71 a 74 µm 12,5 a 16 x 0,47 a 0,81 mm 14 a 26 x 0,51 a 1,04 mm

L. turgida 61 x 69 µm 22,5 x 0,8 mm 22 a 26 x 0,65 a 0,89 mm

L. buckleyi 51 a 62 x 41 a 54 µm 9 x 0,31 mm 10 a 18 x 0,3 a 0,49 mm

Os hospedeiros definitivos albergam os adultos de Lagochilascaris nas primeiras

porções do sistema digestório ou respiratório, local onde as fêmeas depositam os ovos.

Estes são eliminados juntamente com as fezes para o ambiente, contaminando o solo.

Após o embrionamento dos ovos e formação das larvas de terceiro estágio no interior,

estes são ingeridos por hospedeiros intermediários que, na maioria dos casos, são

roedores. Os ovos eclodem na porção final do intestino delgado e no ceco. A larva

penetra na mucosa intestinal e migra para musculatura, tecido subcutâneo, fígado,

coração e pulmões, onde se encista. Os hospedeiros definitivos se infectam ao predarem

os hospedeiros intermediários com larvas de terceiro estágio. Nestes as larvas se

desenvolvem até a forma adulta (FRAIHA et al., 1989; CAMPOS et al., 2017). A

forma adulta pode migrar para diversos tecidos como os da região cervical e tecidos do

trato respiratório formando abscessos (CAMPOS et al., 2017).

Os mecanismos pelos quais ocorre o aparecimento dessas lesões em locais

específicos nos animais, bem como as possíveis vias de infecção para os hospedeiros

definitivos, ainda não estão totalmente elucidados. Campos et al. (2017) demonstraram,

experimentalmente, que ocorre a migração das larvas da luz do estômago em direção as

estruturas do pescoço e áreas vizinhas em gatos que foram experimentalmente
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infectados com carcaças de roedores infectados. Estes autores também ressaltaram a

presença de todas as formas evolutivas do parasito no interior de lesões no mesmo

hospedeiro, determinando possíveis casos de autoinfecção.

A patogenia básica da lagoquilascaríase é a reação granulomatosa ao redor das

larvas nos tecidos do hospedeiro. Entre as manifestações clínicas, Fraiha et al. (1989),

após uma revisão sobre a infecção de Lagochilascaris em humanos e animais relataram

que este agente determinou quadros de vômito intermitente após alimentação, tosse e

formação abscessos e lesões tumorais com fístulas para a luz do órgão acometido em

cães e lesões ulceradas correspondentes ao orifício fistular de um abscesso muscular em

felinos.

Em relação à distribuição geográfica dos relatos de infecções naturais em

animais silvestres neotropicais, já houve detecção em L. pardalis de um zoológico na

Costa Rica (BRENES-MADRIGAL et al., 1972) e S. venaticus na Venezuela

(VOLCÁN e MEDRANO, 1991). Os dados sobre as infecções deste parasito neste

grupo de animais ainda são escassos, ao contrário dos casos de lagoquilascaríase

humana que são mais relatados, ocorrendo principalmente no Brasil nas regiões do Pará,

Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Roraima, São Paulo e Paraná (CAMPOS et

al., 2017)

O diagnóstico da lagoquilascaíase é feito pela identificação dos adultos

provenientes das secreções das lesões. Além disso, os ovos podem ser diagnosticados

nas fezes nos casos em que há a abertura de lesões em direção ao trato gastrintestinal.

Alternativas para o diagnóstico são exames radiológicos e imagiológicos (PALHETA-

NETO et al., 2002).

De forma geral, as principais medidas profiláticas para o controle dos ascarídeos

estão principalmente baseadas no diagnóstico e no tratamento dos animais parasitados e

no caso dos animais silvestres, principalmente para aqueles que estão em cativeiro.

Poucos artigos vem ressaltando os animais silvestres em vida livre como fonte de

infecção para o ser humano. Cabe ressaltar a importância da higienização das mãos,

principalmente para os tratadores de animais silvestres, já que a transmissão das

parasitoses pode ocorrer tanto de forma direta quanto indireta (LEE et al., 2010). Para

pessoas que realizam ecoturismo ou que irão realizar trabalho de campo em ambientes

silvestres, é de extrema importância que o indivíduo leve sua própria água, em

quantidade suficiente, para evitar obtê-la em córregos ou fontes naturais. É importante

lembrar que os animais silvestres circulam por estes locais e por isso a água pode estar
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veiculando as estruturas parasitárias já larvadas. Para os tratadores desses animais é de

extrema importância sempre utilizar luvas todas as vezes que for manipulá-los (BÁO,

2016). Além disso, em relação a Lagochilascaris sp., Leão e Fraiha (1997) recomendam

a não ingestão de carnes de caça, principalmente cutia e outros roedores para evitar as

infecções por esse helminto.

1.3.1.2 Trichuris sp.

As espécies do gênero Trichuris estão inseridas no filo Nematoda, subclasse

Enoplia, ordem Enoplida e família Trichuridae (ARCTOS, 2017). Atualmente neste

Gênero há cerca de 20 espécies descritas, sendo T. serrata e T. campanula as que têm

como hospedeiros definitivos os felídeos (HERRIN e LITTLE, 2015) e T. vulpis os

canídeos (SOULSBY, 1982). Há uma controvérsia sobre a classificação de T.

campanula e T. serrata. Ketzis et al. (2015) relataram que esses parasitos deveriam ser

classificados como uma única espécie, T. felis. Após análises moleculares, os autores

concluíram que T. serrata é mais semelhante filogeneticamente ao T. vulpis e que T.

campanula é mais semelhante a T. muris, espécie de roedores. Com isso, os autores

ressaltaram que T. campanula e T. serrata não se tratam da mesma espécie (KETZIS et

al., 2015).

Os ovos desses parasitos possuem o formato de barril alongado, com casca

espessa, acastanhados e bioperculados. São estruturas muito resistentes às condições

ambientais (SOULSBY, 1982). Comparativamente os ovos de T. campanula medem de

63 a 85 µm de comprimento por 34 a 39 µm de largura, sendo um pouco maiores que os

ovos de T. serrata, que tem, em média, 54 µm de comprimento por 40 µm de largura

(KETZIS et al., 2015). Já os ovos de T. vulpis medem de 72 a 90 µm de comprimento

por 32 a 40 µm de largura (MÁRQUEZ-NAVARRO et al., 2012). As formas adultas de

T. campanula são maiores que os adultos de T. serrata, medindo, respectivamente, de

20,5 a 38 mm e 38 a 49,5 mm de comprimento. As formas adultas apresentam um corpo

com formato que lembra um chicote, pois a porção anterior, onde é encontra a cavidade

oral é mais fina, filiforme, enquanto a porção posterior que é mais espessa e fusiforme

(HENDRIX et al., 1987).

A infecção por Trichuris sp. é conhecida como tricuríase e sua transmissão,

ocorre por meio da ingestão de ovo larvado (ovo contendo larva de primeiro estágio). O

habitat desse parasito é o intestino grosso, onde o helminto fica com sua porção anterior

totalmente mergulhada e inserida na mucosa (EPE, 2009; NEMZEK et al., 2015).
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Primeiramente há a liberação de ovos não embrionados no ambiente com as fezes do

hospedeiro. Com condições ambientais favoráveis, os ovos começam a embrionar,

formando então a larva de primeiro estágio em aproximadamente um mês (EPE, 2009).

Os ovos de Trichuris sp. são muito resistentes as condições ambientais, porém são

sensíveis a dessecação, temperaturas extremas e radiação ultravioleta (HENDRIX et al.,

1987).

T. campanula, T. serrata e T. vulpis possuem distribuição mundial (RIBEIRO,

2004). A infecção por Trichuris sp. em mamíferos ocorre com mais frequência em

regiões com climas tropicais (CAPC, 2016). Formas evolutivas de Trichuris sp. foram

detectadas em material fecal coletado de forma não invasiva de mamíferos silvestres em

vida livre no Brasil nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Santa

Catarina, e Rio de Janeiro (BRAGA et al., 2010; RONDON, 2010; ARAUJO, 2014;

KUSMA et al., 2015; DIB et al., 2018; WRUBLEWSKI et al., 2018). Além disso, ovos

de Trichuris também foram relatados no México por Silva-Caballero (2010), Contreras

(2014) e Solórzano-García et al. (2017).

Na grande maioria dos casos, a infecção por Trichuris sp. é assintomática. A

sintomatologia está diretamente relacionada à carga parasitária. Em casos mais graves, o

hospedeiro infectado pode apresentar tiflite e colite com crises diarreicas geralmente

mucoides que alternam com períodos de constipação. A diarreia pode resultar em dor

abdominal, perda de peso, desidratação e até anemia. Nessas fezes pode ser observado

muco e em alguns casos até estrias de sangue (HENDRIX et al., 1987; EPE, 2009;

GHAI et al., 2014).

O diagnóstico da tricuríase, normalmente, é feito por meio de técnicas

coproparasitológicas tanto de flutuação e sedimentação, para a observação dos ovos nas

fezes, já que o diagnóstico é dificultado pela inespecificidade de sintomatologia

HENDRIX et al., 1987).

1.3.1.3 Capillaria sp.

Os parasitos do gênero Capillaria estão inseridos no filo Nematoda, subclasse

Enoplia, ordem Trichonelida e família Capillaridae (ARCTOS, 2018). De acordo com

Butterworth e Buverley – Burton (1980) o gênero Capillaria contém 1800 espécies

que parasitam todas as classes de vertebrados. Ainda segundo esses autores, diversos

pesquisadores tentaram dividir este gênero, realocando as espécies em outros gêneros.
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Desta forma, foram determinados diversos nomes a um mesmo parasito, o que

confunde a sua classificação.

Normalmente, cada uma das espécies ocorre em um habitat específico dentro do

hospedeiro. As espécies de Capillaria que parasitam os mamíferos estão no quadro 4

(adaptado SOULSBY, 1982; MORAVEC e BARUS, 1991).

De forma geral as formas adultas são alongadas e filiformes, sendo a

extremidade anterior do corpo, mais afilada do que a posterior, porém esta

característica é sutil. O esôfago é fino e muscular, ocupando quase a metade do corpo.

A fêmea pode ter em média até 50 mm de comprimento, e o macho apresenta cerca de

8 mm a 74 mm. Os ovos de Capillaria são morfologicamente semelhantes ao

Trichuris e apresentam formato de barril, são bioperculados, possuem casca espessa

ligeiramente estriada (WRIGHT, 1961).

O ciclo de biológico de várias espécies de Capillaria ainda não está

completamente estabelecido. Na infecção por C. hepatica, as formas adultas após

acasalamento no parênquima hepático depositam os ovos não embrionados que

permanecem encapsulados neste órgão, por células inflamatórias. Desta forma esses

ovos não são eliminados com as fezes para o ambiente. Após a deposição dos ovos as

formas adultas morrem e se desintegram, enquanto que os ovos imaturos se conservam

no parênquima hepático. A liberação dos ovos no ambiente pode ocorrer a partir da

morte do hospedeiro, em virtude da desintegração da carcaça, ou a partir do

pseudoparasitismo, quando o fígado de um animal infectado é ingerido por outro

vertebrado, determinando que os ovos embrionados de C. hepatica transitem de modo

Espécies Hospedeiros Habitat
Ovos

(comprimento x largura)

C. plica (sin. Pearsonema plica )
Carnívoros domésticos e silvestres,

incluindo ser humano
Trato urinário 63 a 68 x 24 a 27 µm

C. feliscati Carnívoros domésticos e silvestres Trato urinário 50 a 68 x 22 a 32 µm

C. aerophila (sin. Eucoleus aerophylus )
Canídeos, felídeos, primatas não

humanos e ser humano
Trato respiratorio 59 a 80 x 30 a 40 µm

C. hepatica (sin. Colodium hepaticum )

Roedores, canídeos, felídeos,

lebres, suinos,coelhos, primatas

não humanos e ser humano

Figado 49 a 66 x 28 a 36 µm

C. philippinensis (sin. Paracapillaria

phillipinensis )
Aves e mamíferos Intestino delgado e grosso 45 a 51 x 18 a 21 µm

Quadro 4. Espécies de Capillaria sp., seus hospedeiros, habitat e tamanho dos ovos
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inócuo pelo tubo digestório do indivíduo e sejam eliminados pelas fezes (SOARES et

al., 2011).

No parasitismo por C. plica e C. feliscati os ovos são eliminados na urina ainda

não infectantes. No ambiente externo forma-se o primeiro estágio larval, e ovos

contendo esta larva, são então ingeridos por anelídeos, que são considerados

hospedeiros paratênicos (BÉDARD et al., 2002). Os felinos se infectam,

principalmente, ao ingerir o anelídeo contendo a larva. A larva penetra na parede

intestinal e migra para o trato urinário. Já no ciclo de C. phillipinensis, os ovos não

embrionados são liberados juntamente com as fezes do hospedeiro. Estes se

embrionam em coleções de água, sendo em seguida ingeridos por peixes (hospedeiros

intermediários). Em seguida, nestes hospedeiros, ocorre a eclosão dos ovos e liberação

das larvas no intestino, que penetram na mucosa e migram para outros tecidos. Após a

ingestão destes peixes com larvas encistadas por aves ou outros mamíferos, há a

migração das larvas, bem como o desenvolvimento e maturação dos adultos de C.

phillipinensis no intestino delgado de seu hospedeiro definitivo (CDC, 2015).

Nas infecções leves a moderadas por C. hepatica os sintomas tendem a ser

inaparentes nos animais. No entanto, em infecções mais severas tem sido relatados

quadros de hepatite, esplenomegalia, peritonite, ascite e eosinofilia. C. plica e C.

feliscati também determinam infecções assintomáticas, na maioria dos casos. Em

elevadas cargas parasitárias tem sido relatado quadros clínicos de polaquiúria, disúria

e micção alterada (BÉRDAD et al., 2002). As espécies C. hepatica, C. aerophila, C.

plica e C. philippinensis também podem infectar os seres humanos e outros animais,

apresentando potencial de transmissão zoonótico (BRACK et al., 1994). C. aerophila

pode causar sintomas relacionados a infecções do trato respiratório como tosse seca,

dispneia e hemoptise (ROCHA, 2014).

Devido à ampla variedade de hospedeiro os parasitos desse gênero apresentam

ampla distribuição geográfica (QUADROS et al., 2009). Em 2009 foi publicado o

primeiro caso confirmado no Brasil de P. concolor infectado com C. hepatica. A

confirmação ocorreu a partir de dois felídeos, macho e fêmea que foram atropelados

em rodovia em Santa Catarina. Os animais foram necropsiados e o fígado foi

submetido à histopatologia. Mediante a esta técnica foi possível observar pela

microscopia ovos do parasito no parênquima hepático envolto por reação inflamatória

(QUADROS et al., 2009). Formas evolutivas de Capillaria sp. já foram relatadas em

amostras fecais coletadas de forma não invasiva de mamíferos em vida livre no Brasil
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nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro (ARAUJO, 2014;

MASSARA et al., 2015; KUSMA et al., 2015; DIB et al., 2018; WRUBLEWSKI et

al., 2018). Formas evolutivas de Capillaria também já foram relatadas no México, na

Bolívia e Tailândia (PATTON e RABINOWITZ, 1994; FIORELLO et al., 2006;

BELTRÁN-SAAVEDRA et al., 2009; SILVA-CABALLERO, 2010; CONTRERAS,

2014; SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017). Atualmente, Pinheiro et al. (2018)

relataram a presença de formas adultas de Capillaria sp. inseridas nos tecidos epitelial

e conjuntivo da língua de C. thous atropelados em Paragominas, Pará por meio de

técnicas de histopatologia e microscopia óptica.

O diagnóstico da infecção de C. hepatica nos felídeos é realizado mediante a

biópsia do tecido hepático (SOULSBY, 1982). Os ovos de C. plica e C. feliscati

podem ser detectados mediante a pesquisa em sedimento urinário (BÉRDAD et al.,

2002). No caso das espécies de Capillaria intestinais o diagnóstico é feito pela

pesquisa dos ovos em material fecal mediante a realização de técnicas parasitológicas

(CROSS, 1992). É importante destacar que os ovos de C. aerophila, parasitos do

sistema respiratório podem ser deglutidos e detectados tanto nas fezes quanto no

sputum ou na secreção nasal (SOULSBY, 1982).

O controle da capilariose em felídeos silvestres em vida livre torna-se um

desafio. No caso de C. philippinensis deve-se evitar o consumo de peixes cru, que

fazem parte do ciclo biológico do parasito, pois o peixe é hospedeiro intermediário,

carreando em seus tecidos a forma larvar (CROSS, 1992). A profilaxia para o ser

humano consiste na adoção de medidas de higiene do ambiente, minimizando o risco

de consumo de água ou alimentos contaminados (FOLHARI et al., 2008).

1.3.1.4 Superfamília Rhabiditoidea

Na superfamília Rhabiditoidea estão incluídas diversas espécies, sendo as do

Gênero Strongyloides as únicas que infectam seres humanos e outros animais

(BARRIGA, 1995). Taxonomicamente as espécies de Strongyloides estão inseridas no

filo Nematoda, classe Secernentea e ordem Rhabditida e se caracterizam por realizarem

parte do seu ciclo biológico em vida livre na água e no solo (ARCTOS, 2017).

O gênero Strongyloides sp. contém cerca de 50 espécies de parasitos

gastrintestinais obrigatórios de vertebrados podendo infectar mamíferos, aves, répteis e

anfíbios (VINEY e LOK, 2007). As espécies de importância para mamíferos são
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Strongyloides stercoralis e Strongyloides ransomi que parasitam carnívoros e

artiodáctilos, respectivamente. (BARRIGA, 1995)

O ciclo de vida deste parasito é caracterizado por apresentar uma fase de vida

livre e outra parasitaria, na qual fêmeas partenogênicas são os parasitos e podem liberar

ovos com larvas de primeiro estágio (L1) ou diretamente larvas L1 junto com as fezes

no ambiente (VINEY, 2017). Após penetrarem no hospedeiro, as larvas migratórias

podem ser encontradas nos pulmões e outros órgãos parenquimatosos. Machos parasitas

nunca foram descritos na literatura (TOFT, 1986). As fêmeas parasitas são incolores,

semitransparentes e possuem 2 a 6 mm de comprimento por 0,05 a 0,06 mm de largura.

As fêmeas habitam o intestino delgado e ficam inseridas em sua mucosa. Os ovos deste

parasito são elipsoides, com uma parede fina, possuindo um comprimento entre 40 a 60

µm de comprimento por 20 a 40 µm de largura. As fêmeas depositam seus ovos na

mucosa intestinal, onde eles são liberados no ambiente embrionados. No caso de S.

stercoralis, a larva L1 se desenvolve rapidamente no interior dos ovos e eclodem ainda

no intestino delgado, sendo liberadas com as fezes no ambiente (BARRIGA, 1995).

Infecções por Strongyloides sp. são relativamente comuns em animais silvestres

e domésticos (VINEY e LOK, 2015). Formas evolutivas desse helminto já foram

relatadas em fezes coletadas de forma não invasiva de felídeos silvestres em vida livre

na Tailândia, no México e no Brasil em fezes de C. brachyurus no Parque Nacional das

Emas, GO, em canídeos no Parque Nacional da Serra do Cipó, MG, e em felídeos na

Floresta Nacional Três Barras, SC (PATON e RABINOWITZ, 1996; BRAGA et al.,

2010; SANTOS et al., 2012, CONTRERAS, 2014; KUSMA et al., 2015;

SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017; WRUBLEWSKI et al., 2018).

De forma geral, os quadros sintomáticos da parasitose em animais são relatados

principalmente nos filhotes e em imunocomprometidos. O parasito pode determinar

lesões serpiginosas ou urticárias na pele, sintomas respiratórios que envolvem tosse seca

o com chiado e a Síndrome de Loeffler, caracterizada por febre, dispneia, sibilos,

infiltrados pulmonares. Além disso, outros sintomas observados são os quadros de

diarreia, anorexia, vômito e dor epigástrica piorada pela ingestão de alimentos

(GREAVES et al., 2013).

Quanto ao diagnostico, é muito importante que a detecção dos ovos seja

realizada a partir de fezes frecas por dois motivos: os ovos de Strongyloides eclodem

rapidamente e liberam larvas e, além disso, as fezes coletadas do solo podem ser

rapidamente contaminadas por nematoides de vida livre, o que torna a posterior
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identificação de larvas de Strongyloides mais difíceis (VINEY e LOK, 2015). Técnicas

de flutuação são adequadas para recuperar ovos de Strongyloides sp. mas inapropriados

para recuperar a larva de S. stercoralis (BARRIGA, 1995). Técnicas específicas para

diagnosticar a larva, como a de Baermann-Moraes são, as mais indicadas, sendo em

alguns casos necessária a diferenciação entre as larvas L1 de Strongyloides sp. e as de

ancilostomídeos (THAMSBORG et al., 2017). Em animais também sido apontada a

realização de necropsia, seguida de exames histopatológicos para o seu diagnóstico

(TOFT, 1986; THAMSBORG et al., 2017).

1.3.1.5 Superfamília Strongyloidea

Nessa superfamília estão incluídos os nematoides que parasitam o trato

digestório. Esses parasitos são caracterizados pela presença de uma cápsula bucal bem

desenvolvida, por essa razão eles são comumente conhecidos como nematoides de

cápsula grande. Dentro dessa superfamília há a família Strongylidae que é um grupo

bastante homogêneo de nematoides que parasita o intestino grosso principalmente de

equinos e menos frequentemente de outros mamíferos. Eles medem cercam de 10 a 50

mm de comprimento por 0,5 a 2,0 mm de largura. São esbranquiçados quando estão

sem alimentos em seu interior, porém quando ingurgitados de alimentos tendem a ficar

com a coloração enegrecida. A cápsula bucal é circundada por uma coroa radiata

contendo lâminas cortantes ou dentes. A cavidade bucal é globular ou cilíndrica,

profunda ou estreita, mas sempre muito aparente. Os machos têm uma bolsa copulatória

bem desenvolvida. Morfologicamente são semelhantes aos ancilostomídeos, pois as

famílias estão inseridas na mesma superfamília (BARRIGA, 1995).

De forma geral os membros dessa família estão subdivididos em três subfamílias

que são as subfamílias Strongylinae, Cyathostominae e Oesophagostominae. Os gêneros

inseridos nas duas primeiras subfamílias parasitam o intestino grosso de equinos,

animais perissodáctilos. Os parasitos inseridos na subfamília Oesophagostominae

habitam o intestino grosso de suídeos, entre outros animais, incluindo os ruminantes

primatas não humanos e humanos (BARRIGA, 1995; POULDERMAN et al., 2010)

Na subfamília Oesophagostominae está inserido o gênero Oesophagostomum

que são conhecidos como “nematoide nodulares”. Caracterizam-se por serem helmintos

pequenos com a 1 a 2 cm de comprimento que habitam o ceco e cólon do hospedeiro

(POULDERMAN et al., 2010). Os ovos das espécies desses gêneros são característicos

da Superfamília não podendo ser distinguido o gênero e nem a espécie. De forma geral



68

esses parasitos têm distribuição mundial. A infecção ocorre principalmente a partir da

ingestão do 3º estágio larval (L3) ou até pela penetração do estágio L3 na pele

(SOULSBY, 1982). Após a ingestão a L3 penetra na mucosa intestinal, induzindo a

formação de um nódulo inflamatório na parede intestinal. Dentro desse nódulo ocorre a

muda para o estágio larval L4. Esses estágios emergem dos nódulos para a luz

intestinal, migram para o cólon e evoluem para a forma adulta (POULDERMAN et al.,

2010).

As infecções desses parasitos caracterizam-se pela formação de nódulos na

parede do intestino grosso, os quais interferem na digestão e absorção de nutrientes

(SOULSBY, 1982). Os animais que apresentam elevada carga parasitária podem

apresentar uma diarreia verde escura com abundante muco e ocasionalmente sangue.

Em infecções crônicas o parasito pode determinar perda de peso e anemia (BARRIGA,

1995). Esses parasitos também têm sido relatados infectando os seres humanos, sendo

as infecções humanas causadas principalmente por espécies que infectam primatas não

humanos. Dessa forma as espécies de Oesophagostomum sp. devem ser consideradas

com potencial de transmissão zoonótico. Segue abaixo um quadro descritivo contendo o

nome das espécies de Oesophagostomum que parasitam suinos, mensuração dos ovos e

habitat, adaptado de Barriga (1995) e Toft (1986) (Quadro 5).

Quadro 5. Espécies de Oesophagostomum que parasitam suinos, mensuração dos ovos e habitat.

Espécies Hospedeiros Mensuração dos ovos Habitat
Oesophagostumum dentatum Suinos 60 a 80 x 35 a 45 µm Intestino Grosso

Oesophagostumum quadrispinulatum Suinos 60 a 80 x 35 a 45 µm Intestino Grosso

O diagnóstico da esofagostomose pode ser feito a partir de necropsia, onde se

observa nódulos do parasito na mucosa e as formas adultas do parasito, pois os ovos de

Oesophagostomum não podem ser diferenciados morfologicamente dos ovos de outros

estrongilídeos (BARRIGA, 1995; TOFT, 1986). Os ovos podem ser incubados em

cultura de fezes para se examinar a forma larvar (BARRIGA, 1995). Tratadores de

primatas não humanos devem ter cuidado ao manipular esses animais (TOFT, 1986). O

tratamento da parasitose é semelhante ao realizado para os tricostrongilídeos.

Outros helmintos que estão incluídas na Superfamília Strongyloidea são os

ancilostomídeos, são geohelmintos que pertencem ao filo Nematoda, classe

Secernentea, ordem Strongylida e família Ancylostomatidae (ARCTOS, 2017). Nove

espécies de ancilostomídeos já foram relatadas parasitando canídeos. Essas espécies se

inserem dentro dos gêneros Ancylostoma, Uncinaria e Arthrostoma para os felídeos, já
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foram descritas doze espécies de ancilostomídeos, que foram incluídos dentro dos

gêneros Ancylostoma, Uncinaria, Galoncus e Arthrostoma. Os gêneros Galoncus e

Arthrostoma foram descritos em espécies de canídeos e felídeos do continente asiático e

africano (SEGUEL e GOTTDENKER, 2017). A forma adulta dos ancilostomídeos

apresenta corpo cilíndrico, com a extremidade anterior levemente encurvada,

semelhante a um formato de gancho. Em relação ao seu tamanho, os machos são

menores do que as fêmeas, medindo cerca de 8 a 11 milímetros de comprimento,

enquanto as fêmeas variam de 10 a 18 milímetros. Além disso, as fêmeas possuem a

porção posterior afilada e os machos possuem uma estrutura dilatada, denominada de

bolsa copulatória (KALKOFEN, 1987).

A constituição da cápsula bucal varia entre as espécies da Família

Ancylostomatidae, cujos hospedeiros são os felídeos e os canídeos. Por isso, essa

característica é muito importante para a diferenciação das espécies que infectam esses

animais. U. stenocephala possui um par de placas quitinosas na cápsula bucal, enquanto

que A. tubaeforme e A. caninum apresentam três pares de dentes; A. braziliense e A.

ceylanicum possuem dois pares de dentes, sendo um par conspícuo e um par

inconspícuo (KALKOFEN, 1987). Apesar de ser pouco relatado, nos felídeos,

principalmente nos silvestres já foi evidenciada outra espécie de ancilostomídeo,

denominada de A. pluridentatum. O primeiro registro oficial desta espécie foi realizado

por Alessandrini em 1905 em L. pardalis no Brasil. A. pluridentatum possui dois pares

de dentes desiguais na porção anterior ventral da cápsula bucal e três pequenas

projeções ou dentes em cada lado na porção dorsal (SCHWARTZ, 1927).

Os ovos dos ancilostomídeos são caracterizados pelo formato oval, uma casca

fina e transparente com uma massa embrionária em seu interior (KALKOFEN, 1987).

Essas estruturas são morfologicamente indistinguíveis e as mensurações dos respectivos

ovos constam no quadro 6.
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O habitat dos ancilostomídeos é o intestino delgado. O ciclo de vida dos

parasitos se inicia com a liberação dos ovos não larvados no meio ambiente juntamente

com fezes dos animais. Estes podem se manter viáveis no ambiente por cerca de três a

quatro semanas. Os ovos embrionam e desenvolvem em seu interior a forma larvar de

primeiro estágio. No ambiente está larva evolui para a larva de segundo estágio e esta

para a de terceiro estágio, que é a forma infectante (BARRIGA, 1995).

Os mecanismos de transmissão dessa parasitose podem ser por via oral, por

meio da ingestão das larvas, ou através de sua penetração por via cutânea. Após a

migração pulmonar e a realização das mudas, as larvas atingem o intestino delgado,

onde se tornam adultas e se reproduzem. Ressalta-se que A. ceylanicum e A. braziliense

não realizam migração para os pulmões em infecções por via oral (SOULSBY, 1982;

KALKOFEN, 1987). Os mecanismos de infecção transplacentário e transmamário são

apontados na infecção dos cães pelo Ancylostoma caninum (KALKOFEN, 1987).

Porém tais mecanismos ainda não foram demonstrados nas espécies que parasitam os

felinos (BOWMAN, 2010).

Espécies Hospedeiros Habitat Mecanismo de transmissão Tamanho do ovo

Ancylostoma caninum

Canídeos (cães

dométicos, raposa e

coiotes), mustelídeos

(texugo) e felídeos

(gatos dométicos)

Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral e transmissão

transmamária

55 - 74 x 37 - 43

Ancylostoma tubaeforme Felídeos Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral. Transmissão

transmamária ainda não foi

descrita

55 - 75 x 34 - 44

Ancylostoma brazieliense Felídeos e canídeos Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral. Transmissão

transmamária ainda não foi

descrita

75 - 95 x 41 - 45

Ancylostoma pluridentatum Felídeos Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral. Transmissão

transmamária ainda não foi

descrita

Não foi

recuperado esta

informação

Uncinaria stenocephala Canídeos e Felídeos Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral. Transmissão

transmamária ainda não foi

descrita

71 - 90 x 37 - 55

Ancylostoma duodenale
Primatas humanos e

não e humanos
Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral. Transmissão

transmamária ainda não foi

descrita

54 - 65 x 38

Necator americanus
Primatas humanos e

não e humanos
Intestino delgado

Infecção percutânea, passiva

oral. Transmissão

transmamária ainda não foi

descrita

60 - 80 x 36 - 42

oral

Globocephalus urosubulatis Suídeos e catetos Intestino delgado
Infecção percutânea, passiva

oral
50 x 30

Quadro 6. Espécies de ancilostomídeos, hospedeiros, habitat, mecanismos de transmissão e tamanho do ovo do
parasito em µm
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Os ancilostomídeos têm distribuição geográfica diretamente relacionada com as

condições climáticas. Estudos realizados com amostras fecais coletadas de forma não

invasiva de mamíferos em vida livre, formas evolutivas de ancilostomídeos foram

detectadas em amostras de felídeos na Tailândia, em P. onca na Bolívia, em felídeos no

México e no Brasil em mamíferos no Parque Nacional da Serra da Capivara, em C.

brachyurus no Parque Nacional das Emas e Serra da Calçada, em P. onca na Reserva

Natural do Vale, em mamíferos na RPPN Santuário do Caraça, em felídeos na Floresta

Nacional Três Barras (PATON e RABINOWITZ, 1996; BELTRÁN-SAAVEDRA et

al., 2009; BRAGA et al., 2010; BRANDÃO et al., 2009; SILVA-CABALLERO, 2010;

ARAUJO, 2014; CONTRERAS, 2014; SRBEK-ARAUJO et al., 2014; MASSARA et

al., 2014; KUSMA et al., 2015; SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017; WRUBLEWSKI

et al., 2018)

Na grande maioria das vezes a ancilostomíase é assintomática. Em infecções

mais brandas, a parasitose pode causar uma enterite de grau leve. Nos casos mais

graves, as manifestações clínicas incluem: anemia progressiva, emagrecimento, letargia,

pelagem áspera e sem brilho e fezes escurecidas devido à presença de sangue, que por

vezes é fatal nos filhotes (KALKOFEN, 1987).

O diagnóstico da ancilostomíase é feito por meio de técnicas

coproparasitológicas de flutuação e sedimentação para identificação dos ovos. O

controle da ancilostomíase nos animais se baseia em alguns fatores como, localizar e

eliminar as fontes de infecção por meio do diagnóstico e tratamento dos animais

parasitados. Para pessoas que trabalham com animais silvestres em vida livre é de

extrema importância o uso de calçados e luvas. Tais medidas de certa forma também

minimizam a exposição às larvas infectantes. Assim como para o controle da LMV,

também se torna relevante o cuidado com a água de consumo quando for realizar

ecoturismos ou em trabalhos de campo. Cabe ressaltar também a lavagem das mãos

todas as vezes que se trabalhar com animais (BÁO, 2016).

1.3.1.6 Superfamília Trichostrongyloidea

A superfamília Trichostrongyloidea pertence ao filo Nematoda, classe

Sercenentea, ordem Strongylida (ARCTOS, 2017). Dentro desta superfamília estão

incluídas as famílias Cooperiidae, Trichostrongylidae, Amidostomatidae,

Strongylacanthidae, Heligosomatidae, Ollulanidae e Dictyocaulidae que parasitam,

principalmente, animais herbívoros (SATO et al., 2011; GHOLAMI et al., 2015;
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BRANDS, 2018). Além da importância em ruminantes os nematoides tricostrongilídeos

também podem ser detectados em primatas não humanos e seres humanos ainda que

nesses últimos sejam pouco frequentes (TOFT, 1986). Nos seres humanos a principal

espécie relatada é Trichostrongylus colubriformes, parasito que frequentemente infecta

ruminantes apresentando potencial de transmissão zoonótico (SATO et al., 2011). Estes

helmintos são pequenos nematoides que podem ser encontrados no estômago ou no

intestino delgado dos hospedeiros infectados, em estreita associação com a mucosa, de

mamíferos e aves, exceto o nematoide do gênero Dictyocaulus sp. que é um parasito

pulmonar (BARRIGA, 1995).

Os helmintos pertencentes a esta Superfamília caracterizam-se por possuírem

poucos apêndices cuticulares e a cápsula bucal vestigial. Os machos possuem uma bolsa

copulatória bem desenvolvida e dois espículos, características que os diferem das

fêmeas, e que podem ser utilizadas para diferenciação entre as espécies. As formas

adultas, bem como os ovos de tricostrongilídeos são semelhantes aos ancilostomídeos,

porém os adultos são menores e os ovos são morfologicamente maiores, apresentando

casca fina e transparente com massa embrionária no interior (YONG et al., 2007;

GHASEMIKHAH et al., 2012). Estes helmintos, de forma geral, são responsáveis por

determinar mortalidade entre os ruminantes especialmente em zonas temperadas e

úmidas (BARRIGA, 1995; SANTOS et al., 2015).

Estes nematoides possuem duas fases distintas em seu ciclo de vida, uma fase de

vida livre e outra parasitária. No ambiente, o ciclo inicia-se quando os ovos são

eliminados pelo hospedeiro por meio das fezes e prolonga-se até a formação das larvas

de terceiro estágio (L3), estrutura infectante. O desenvolvimento e migração das larvas é

associado a temperatura, umidade, luminosidade, altura e densidade da vegetação

adequada para sobrevivência desta estrutura. A ingestão de L3, pelos hospedeiros, dá

início à fase parasitária do ciclo de vida dos nematoides, que se prolonga até as larvas

atingirem a maturidade sexual e produção de ovos. Os ovos são observados nas fezes do

hospedeiro e possuem características similares nos diferentes gêneros, como o formato

ovoide, ausência de cor, cutícula fina, tamanho que varia entre 70 a 100 μm de 

comprimento e largura de 40 a 60 μm (ALMEIDA et al., 2005).  

A sintomatologia determinada por esses parasitos pode ser influenciada pelo

estado nutricional dos hospedeiros. Os sintomas mais comuns incluem a diminuição ou

perda de apetite, diminuição da taxa de ganho de peso, diarreia, desidratação e

morbidade ou mortalidade (ALMEIDA et al., 2005).
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O diagnóstico desses helmintos é realizado pela pesquisa de ovos nas fezes,

técnicas quantitativas como a de Stoll e McMaster para contagem de ovos e Baermann

para recuperação de larvas, respectivamente (ALMEIDA et al., 2005; GHOLAMI et al.,

2015). No entanto, é difícil diferenciar as diversas espécies de Trichostrongylus

somente pela observação dos ovos e, além disso, distinguir essas formas evolutivas dos

ovos da Superfamília Strongyloidea (BARRIGA, 1995; GHOLAMI et al., 2015). A pré-

disposição dos hospedeiros aos parasitos a campo tem sido uma prática utilizada para

estimular à resposta imune dos animais e assim favorecer o desenvolvimento de

resistência as infecções parasitárias (CEZAR et al., 2008).

Segue abaixo um quadro descritivo contendo o nome dos gêneros da

Superfamília Trichostrongyloidea, hospedeiros, habitat e mensuração dos ovos (Quadro

7).

1.3.1.7 Physaloptera sp.

As espécies do gênero Physaloptera pertencem ao filo Nematoda, classe

Sercenentea, ordem Spirurida e família Physalopteridae (ARCTOS, 2017). Nesse

gênero estão compreendidas cerca de 100 espécies, sendo 67 parasitos de mamíferos.

Physaloptera praeputialis e Physaloptera rara são as espécies que parasitam felídeos,

canídeos e outros carnívoros (OLIVEIRA et al., 2009; PEREIRA et al., 2012 BARROS,

2015).

Os adultos de Physaloptera sp. possuem dois lábios laterais simples, triangulares

e com número variado de dentes além de uma bainha cuticular que cobre a extremidade

posterior do corpo de ambos os sexos. Os machos possuem em média cerca de 4,5 cm

de comprimento, enquanto as fêmeas possuem de 1,5 a 6 cm de comprimento. Os ovos

Gêneros Hospedeiro Habitat Tamanho do ovo

Haemonchus Bovinos, ovinos e caprinos Abomaso 62 - 90 x 40 - 50

Ostertagia Ruminantes Abomaso 75 - 90 x 35 - 45

Trichostrongylus
Ruminantes, equinos, suínos,

coelhos e aves

Intestino delgado, exceto

T. axei e T. tenuis
85 -125 x 37 - 50

Cooperia Ruminantes Intestino delgado 70 - 70 x 30 - 45

Nematodirus Ruminantes Intestino delgado 150 - 230 x 80 - 110

Dictyocaulus Ruminantes, equinos e asininos Traqueia e brônquios 80 – 100 x 50 a 60

Hyostrongylus Suideos Estômago 71 – 78 x 35 - 42

Fonte: Adaptado Barriga (1995)

Quadro 7. Espécies da Superfamília Trichostrongyloidea, hospedeiros, habitat e tamanho do ovo do
parasito em µm
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medem de 45 a 58 µm de comprimento por 30 a 42 µm de largura, possuem casca

espessa, clara e uma larva completamente formada quando liberado nas fezes

(SOULSBY, 1982; BARROS, 2015).

O habitat de P. praeputialis e P. rara é o estômago. No ciclo de vida desses

parasitos, os hospedeiros liberam ovos, com larvas de primeiro estágio em seu interior

no ambiente. Em seguida ocorre a ingestão desses ovos por hospedeiros intermediários,

que podem ser insetos ortópteros e coleópteros. Após a eclosão dos ovos, as larvas

penetram a parede intestinal e se encistam nos tecidos desses animais, realizam duas

mudas e se tornam, em cerca de um mês, larvas de terceiro estágio. Essas larvas são as

estruturas infectantes para os felinos, que após ingerirem hospedeiros intermediários

infectados, desenvolvem a forma adulta em seu estômago em média de 56 a 85 dias.

Outros animais como roedores, sapos e lagartixas também podem fazer parte do ciclo

atuando como hospedeiros paratênicos, após ingerirem os insetos contendo a larva de

terceiro estágio (OLIVEIRA et al., 2009; BARROS, 2015).

Os adultos são hematófagos e vivem aderidos à mucosa gástrica, onde causam

gastrite catarral, hemorrágica e até úlceras. Em caso de altas cargas parasitárias, essas

agressões podem determinar inapetência, vômitos, anemia e emagrecimento

(QUADROS et al. 2014; BARROS, 2015).

Esses nematoides têm distribuição mundial e já foram evidenciados em material

fecal de carnívoros em vida livre em diversas regiões do continente americano. Entre os

estudos que analisaram amostras fecais coletadas de forma não invasiva, ovos de

Physaloptera sp. foram recuperados no México em fezes de P. concolor de uma

Reserva Natural, em P. onca e P. concolor de uma Reserva Ecológica e na Bolívia em

fezes de P. onca (BELTRAN-SAAVEDRA et al., 2009; SILVA-CABALERO, 2010;

CONTRERAS, 2014). No Brasil, estes helmintos já foram relatados em fezes de C.

thous no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, em C. brachyurus no Parque

Nacional da Serra do Cipó e na Serra da Calçada, ambos em Minas Gerais, em fezes de

L. wiedii, L. pardalis e P. concolor na Floresta Nacional Três Barras, Santa Catarina e

em P. yagouaroundi no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro

(BRANDÃO et al., 2009; SANTOS et al., 2012; KUSMA et al., 2015; DIB et al., 2018;

WRUBLEWSKI et al., 2018).

O diagnóstico dessa parasitose é feito através da comprovação e identificação

dos parasitos adultos e das lesões no estômago, durante a realização de necropsias ou

endoscopia e pela identificação de seus ovos em exames coproparasitológicos pelos
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métodos de flutuação (BARROS, 2015). O controle dessa parasitose em animais

silvestres em vida livre é muito difícil, visto que há uma ampla diversidade de insetos

que podem ser hospedeiros intermediários desse helminto, além da possibilidade de

infecção por hospedeiros paratênicos (QUADROS et al. 2014).

1.3.1.8 Família Dicrocoeliidae

A família Dicrocoeliidae compreende cerca de 400 espécies de helmintos que

podem parasitar diversos hospedeiros, incluindo anfíbios, répteis, aves e mamíferos

(MANGA-GONZÁLEZ e FERRERAS, 2014). Estes trematoides estão classificados

taxonomicamente no filo Platyhelminthes, classe Trematoda e ordem Plagiorchiida

(ARCTOS, 2017). Entre os gêneros dessa família, Platynosomum é o que apresenta

maior importância veterinária para os mamíferos carnívoros. No Brasil já foram

descritas três espécies: Platynosomum illiciens que parasita mamíferos, principalmente

felídeos, e as espécies Platynosomum deflectens e Platynosomum reficiens que parasita

aves (RODRIGUES, 1963; SALOMÃO et al., 2005). Além destas, outras espécies

também já foram descritas, no entanto, estudos prévios têm apontado que

Platynosomum fastosum (Kossack, 1910), Platynosomum illiciens (Braun, 1901) e

Platynosomum concinnum (Braun, 1901), que parasitam principalmente felídeos,

parecem se tratar de sinonímias (SALOMÃO et al., 2005).

O trematoide Platynosoum sp. adulto possui um corpo com formato lanceolado,

sendo revestido por cutícula fina e mede cerca de 2,9 a 8 mm de comprimento por 0,9 a

2,5 mm de largura. Os ovos maduros possuem coloração acastanhada, formato oval,

uma casca espessa e uma massa embrionária em seu interior. Essas estruturas medem

cerca de 34 a 50 µm de comprimento por 23 a 35 µm de largura (BASU e CHARLES,

2014).

Os parasitos adultos normalmente habitam a vesícula e ductos biliares e,

ocasionalmente, o intestino delgado, ductos pancreáticos e pulmões (CASTRO e

ALBUQUERQUE, 2008). Os registros desse parasito se restringem às áreas tropicais e

subtropicais. O mesmo foi relatado no Brasil em P. onca e L. tigrinus pela primeira vez

em animais cativos do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas de Salvador, Bahia. O ciclo

desses parasitos é complexo, envolvendo três tipos de hospedeiros intermediários

diferentes obrigatórios. Primeiramente, ovos com miracídios são liberados nas fezes dos

hospedeiros para o ambiente. Os primeiros hospedeiros intermediários são caramujos

terrestres da espécie Subulina octona que ingerem esses ovos no ambiente. No caramujo
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os miracídios evoluem para esporocistos e destes para cercarias. Esta forma evolutiva

migra para o epitélio respiratório e então sai para o ambiente por pequenas aberturas

presentes na concha dos caramujos. Estas cercárias são então ingeridas por crustáceos

isopodes terrestres, conhecidos popularmente como tatuzinhos de quintal. Nestes, as

cercárias evoluem até a forma de metacercárias que permanecem encistadas nos tecidos

desses hospedeiros. Esses pequenos crustáceos infectados são ingeridos por lacertídeos

e anfíbios, hospedeiros nos quais a metacercária torna-se infectante. Ao final os

hospedeiros definitivos se infectam ao predarem os lacertídeos ou anfíbios infectados

(BASU e CHARLES, 2014).

À infecção por este parasito denomina-se platinosomíase, que pode ser

assintomática. Nos casos sintomáticos, estes animais apresentam icterícia progressiva,

estufamento do abdome, perda de pelo, anorexia, diarreia, vômito, letargia, depressão,

febre e patologias relacionadas ao trato biliar como a fibrose biliar acentuada, colangite

e colângio-hepatite ou obstrução extra-hepática do ducto biliar (AZEVEDO, 2008;

CASTRO e ALBUQUERQUE, 2008; BASU e CHARLES, 2014).

Entre os estudos recuperados, ovos da Família Dicrocoeliidae já foram

detectados em amostras fecais coletadas de forma não invasiva de felídeos silvestres em

vida livre no parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro (DIB et al., 2018) e

Santuário Huai Kha, Tailândia (PATTON e RABINOWITZ, 1994). O diagnóstico

sugestivo da platinosomíase tem sido realizado pelo histórico do animal e sintomas. A

confirmação diagnóstica é realizada por meio da detecção dos ovos do parasito nas

fezes. Técnicas de sedimentação para a pesquisa de estruturas parasitárias são as mais

indicadas para o diagnóstico desta parasitose. Técnicas como a radiografia e a

ultrassonografia tem sido utilizada como diagnóstico complementar (AZEVEDO,

2008). A prevenção desta parasitose é um desafio, principalmente nos felídeos

silvestres em vida livre, já que os mesmos podem predar diversas espécies de

lacertídeos e anfíbios (SOLDAN e MARQUEZ, 2011).

1.3.1.9 Família Diphyllobothriidae

Os cestoides da família Diphyllobothriidae pertencem ao filo Platyhelminthes,

Classe Cestoda e ordem Pseudophyllidea (ARCTOS, 2017). Nesta Família, estão

inseridos os gêneros Spirometra, Diphyllobothrium e Diplogonoporus, que

compreendem mais de 40 espécies válidas (KUTCHA et al., 2015). As espécies dos

gêneros Diphyllobothrium e Diplogonoporos podem determinar em seus hospedeiros



77

definitivos infecções sintomáticas denominadas de difilobotríase e diplogonoporiose,

respectivamente. Já as espécies Spirometra podem causar quadros clínicos de

esparganose tanto em seus hospedeiros definitivos quanto no ser humano, que pode

atuar como hospedeiro intermediário ou acidental no ciclo de vida desses agentes

(CONBOY, 2009; SCHOLZ et al., 2009; KUTCHA et al., 2015).

De forma geral, esses parasitos são hermafroditas, conhecidos popularmente

como “tênias do peixe” e possuem cinco formas evolutivas: adulto, ovo, coracídio e

larvas procercoide e plerocercoide. A forma adulta possui o corpo (estróbilo)

segmentado formado por proglotes, pescoço e escólex (CONBOY, 2009; KUTCHA et

al., 2015). Cada proglote apresenta um ou dois conjuntos de órgãos reprodutores

masculino e feminino. O sistema genital masculino é formado por testículos conectados

por um ducto espermático, formando a vesícula seminal. Esta última, por sua vez, fica

em contato com o cirrus que se abre ao poro uterino, local por onde ocorre a liberação

dos ovos para o ambiente. O sistema genital feminino apresenta ovários bilobados,

numerosos folículos vitelogênicos no córtex e uma vagina tubular que conecta o

complexo ovariano a um poro genital, que pode ser separado (poro genital feminino e

masculino) no caso de Spirometra ou comum no caso de Diphyllobothrium sp. e

Diplogonoporous sp. Outra diferença morfológica entre esses parasitos é o formato do

útero que possui configuração em espiral nas espécies de Spirometra e roseta em

Diphyllobothrium sp. e Diplogonoporous sp. (MARTÍNEZ, 2000; KUTCHA et al.

2015). O escólex dessas espécies apresenta sulcos estreitos e profundos nas regiões

dorsal e ventral, denominados de bótrias, que são as estruturas de fixação do parasito.

Além disso, essa estrutura fica desprotegida e é quase imperceptível (BRUMPT, 1927).

Comparativamente, o tamanho desses cestoides varia de acordo com a o próprio

parasito, carga parasitária e o estado fisiológico do hospedeiro. Indivíduos adultos do

gênero Spirometra, como Spirometra mansonoides, Spirometra mansoni e Spirometra

proliferum podem medir até 1,1 metros de comprimento (LIU et al., 2015).

Diphyllobothrium latum, pode atingir até 12 metros de comprimento e Diplogonoporus

balaenopterae pode chegar a 27 metros. (SOULSBY, 1982; CONBOY, 2009; CDC,

2013).

Os ovos dos parasitos dos da família Diphyllobothriidae são operculados,

acastanhados, possuem formato elipsoide, casca espessa e são polilecitais, ou seja,

apresentam maior quantidade de vitelo que citoplasma em seu interior e o núcleo fica

localizado em uma das extremidades. O tamanho dos ovos das espécies dos gêneros
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Diphyllobothrium e Diplogonoporus varia de 40 a 80 µm de comprimento por 25 a 65

µm de largura e os de Spirometra sp. podem atingir de 55 a 66 µm de comprimento por

27 a 41 µm de largura. Apesar de serem morfologicamente similares, os ovos de

Spirometra sp. são mais estreitos nas extremidades que os ovos de Diphyllobothrium sp.

e Diplogonoporus sp., podendo possuir, em média 55 a 76 µm de comprimento por 30 a

43 µm de largura (BRUMPT, 1927; SOULSBY, 1982; CONBOY, 2009; SCHOLZ et

al., 2009).

O habitat desses cestoides é o intestino delgado. Diphyllobothrium sp. tem como

hospedeiros definitivos seres humanos, canídeos e felídeos, Diplogonoporus sp. os

mamíferos aquáticos, como baleias e focas, e raramente seres humanos, canídeos e a

lontra. Em relação à Spirometra sp., os adultos se desenvolvem no intestino de canídeos

e felídeos. No ciclo de vida desses parasitos estão envolvidos diversos hospedeiros.

Primeiramente, os ovos não embrionados são eliminados com as fezes do hospedeiro

definitivo para o ambiente. Em coleções de água, em cerca de 20 dias, no interior do

ovo forma-se o coracídio, que rompe o opérculo. Esta forma larvar ciliada tem

capacidade natatória e, além disso, possui uma forte atração química pelo primeiro

hospedeiro intermediário, os copépodes. Estes ingerem o coracídeo, que em sua

cavidade corpórea se desenvolve até a larva de segundo estágio, conhecida como

procercóide (SCHOLZ et al. 2009; WONGKULAB; SUKONTASON; CHAIWARITH

2011). Esses copépodes contendo a larva procercóide, por sua vez, podem ser ingeridos

pelo segundo hospedeiro intermediário que são peixes, de água doce ou anádromos.

Porém para Spirometra sp. além dos peixes, répteis e anfíbios, também podem atuar

como hospedeiros intermediários. Nesses irá ocorrer a formação da larva plerocercoide,

que geralmente se localiza no tecido muscular, fígado e gônadas. Os hospedeiros

definitivos, geralmente, se infectam ao ingerir o segundo hospedeiro intermediário

contendo a larva plerocercoide (SCHOLZ et al. 2009; WONGKULAB,

SUKONTASON; CHAIWARITH, 2011).

Nos mamíferos, Spirometra sp., Diplogonoporus sp. e Diphyllobothrium sp.,

geralmente, causam infecções assintomáticas e, quando sintomáticas, as manifestações

clínicas são menos severas que em humanos. Até o momento não foi comprovada a

relação direta entre a infecção por estes agentes e o aparecimento de manifestações

clínicas nos hospedeiros definitivos não humanos (CONBOY, 2009). No entanto,

alguns estudos sugerem uma associação entre a infecção por parasitos do gênero

Spirometra e a presença de diarreia, perda de peso e lesões intestinais em felinos
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(UGARTE et al., 2005). É importante ressaltar que felinos e canídeos infectados por

Spirometra sp. também podem apresentar a larva migrante, com a ingestão de água

contaminada com copépodes infectados, após a predação do segundo hospedeiro

intermediário ou hospedeiros paratênicos infectados com a larva plerocercoide

(CONBOY, 2009). Não foi recuperado na literatura científica casos clínico de animais

infectados sintomático com diplogonoporiose, sendo as infecções sintomáticas mais

comumente relatadas em humanos (KUCHTA et al., 2015).

Em relação à sua distribuição geográfica, há somente dados epidemiológicos

referentes às infecções humanas causadas por Diphyllobothrium sp. e Spirometra sp.,

que já foram relatadas em todos os continentes. Já os casos de diplogonoporiose

humana ocorrem, principalmente, no Japão. Somente três casos foram registrados fora

deste país, sendo um na Korea e dois na Espanha. Quanto à presença desses cestoides

em animais, os ovos, principalmente Spirometra sp. e Diphyllobothrium sp. já foram

detectados em amostras fecais obtidas de forma não invasivas de mamíferos silvestres

em vida livre no Brasil, nos estados do Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e

Santa Catarina (ARAUJO, 2014; SRBEK-ARAUJO et al., 2014; DIB et al., 2018;

WRUBLEWSKI et al., 2018). Além destes, também foram recuperados estudos que

detecataram formas evolutivas desses cestoides no México, Bolívia e Tailândia

(PATTON e RABINOWITZ, 1994; FIORELLO et al., 2006; BELTRÁN-SAAVEDRA

et al., 2009; CONTRERAS, 2014; SOLÓRZONO-GARCÍA et al., 2017).

O diagnóstico desses cestoides pode ser feito por exames parasitológicos de

fezes, a partir da detecção de ovos, por meio das técnicas coproparasitológicas,

especialmente as de sedimentação. Ou, ainda, pelo reconhecimento da espécie através

das proglotes eliminadas pelo paciente ou por meio da recuperação do cestoide adulto

em necropsias (CVE, 2005). Outras alternativas são as técnicas moleculares para análise

do material genético desse agente, como a reação em cadeia da polimerase (SCHOLZ et

al., 2009). O diagnóstico da esparganose em animais é muito raro e pouco realizado,

sendo baseado no histórico do animal, observação da larva no globo ocular ou por meio

de histopatologia (CONBOY, 2009). Em humanos vem sendo testado o uso de um

ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção de anticorpos no sangue. Técnicas

avançadas de imageamento também vem sendo realizadas principalmente nos casos de

esparganose cerebral (WONGKULAB; SUKONTASON; CHAIWARITH, 2010).

A prevenção para essas parasitoses recai no congelamento prévio do peixe a -

20º C, por sete dias antes da ingestão. Outra maneira de assegurar a destruição das
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larvas é ferver o peixe ou outro alimento infectado a uma temperatura de 50ºC, mesmo

que estes tenham sido pescados ou comprados dias antes. Essa medida é extremamente

importante, já que as larvas sobrevivem por algum tempo mesmo depois da morte de

seu hospedeiro. Além disso, não fornecer alimentos crus ou malcozidos a cães e gatos.

(BRUMPT, 1927; ANVISA, 2005).

1.3.1.10 Ordem Cyclophyllidea

Os cestoides da ordem Cyclophyllidea são caracterizados por apresentarem

estruturas de fixação, ventosas, no escólex, onde também pode haver estruturas de

ganchos denominadas de rostelo. Esses helmintos habitam o intestino delgado de seus

hospedeiros e no seu ciclo de vida os ovos saem do hospedeiro definitivo juntamente

com as fezes para o ambiente no interior de proglotes (segmento do corpo do cestoide),

que se desprendem do corpo do parasito (CONBOY, 2009). A exceção desse grupo é o

Hymenolepis nana que se desenvolve principalmente por um ciclo biológico direto, não

necessitando de hospedeiro intermediário. Entre os principais gêneros que podem

determinar infecções zoonóticas entre diferentes espécies de mamíferos, destacam-se as

espécies de Taenia, Echinococcus, Hymenolepis, Mesocestoides e Dipyllidium (CRAIG

e ITO, 2007).

Entre as espécies de Taenia que podem infectar canídeos incluem-se Taenia

pisiformis, Taenia crassiceps, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Taenia ovis e

Taenia serialis. Em relação aos felinos, estes hospedeiros podem ser acometidos por

Taenia taeniaeformis, T. macrocystis e, raramente, por Taenia pisiformis (VERSTER,

1968). As espécies que parasitam estes carnívoros silvestres, bem como seus

hospedeiros intermediários, mensuração dos ovos e distribuição geográfica constam no

quadro 8 (VERSTER, 1968).
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As únicas espécies de Echinococcus que parasitam mamíferos principalmente

canídeos são Echinococcus granulosus e Echinococcus multilocularis. As espécies de

Hymelnolepis, H. diminuta e H. nana, parasitam principalmente roedores, e a última

pode ser evidenciada no hospedeiro humano (BARRIGA, 1995). O gênero

Mesocestoides apresenta diversas espécies que ainda não estão totalmente validadas e

que raramente infecta canideos e felídeos (CROSBIE, et al., 2000; CONBOY, 2009). A

única espécie já taxonomicamente válida é Mesocestoides corti (Mesocestoides vogae)

que já foi detectada em animais silvestres e no ser humano. No Gênero Dipyllidium há

diversas espécies, sendo Dipyllidium caninum até 2009, única espécie descrita que

infecta os carnívoros no continente americano (CONBOY, 2009).

Com relação à morfologia, de forma geral, os cestoides são hermafroditas,

alongados, achatados dorso-ventralmente, apresentando formato de fita. As formas

adultas podem variar de tamanho, possuindo desde milímetros a muitos metros de

comprimento. O corpo desses helmintos é subdividido em três partes principais: o

escólex, colo e estróbilo. O escólex é a parte anterior do parasito e contem estruturas

que auxiliam na sua fixação (ventosas ou ganchos) à mucosa do hospedeiro e também à

sua locomoção. O cólon fica na região entre o escólex e o estróbilo, que também é

chamado de corpo. Este é formado por proglotes que possuem os órgãos reprodutores

masculinos e femininos e albergam os ovos desses parasitos. As formas larvares desses

cestoides são denominadas de cisticerco, com exceção dos Mesocestoides. Os

cisticercos são vesículas com uma parede fina e delicada com um fluido no interior e o

pescoço e o escólex que podem estar localizadas em diversos tecidos hospedeiro,

principalmente na musculatura (BARRIGA, 1995).

A morfologia dos ovos varia de acordo com o grupo estudado. No caso de

Taenia e Echinococcus, os ovos são de cor marrom com casca espessa e estrias radiais.

Seu tamanho varia de 25 a 40 µm de diâmetro e este contêm um embrião hexacanto no

Espécies Ovos (µm) Hospedeiros definitivos Hospedeiros intermediários Distribuição geográfica

T. serialis 34 a 41 x 30 a 34 Canideos Lagomorfos e roedores Mundial

T. ovis 29 a 31 x 24 a 26 Canideos Ruminantes, principalmente ovinos Mundial

T. multiceps 28 a 36 x 24 a 33 Canideos Ruminantes, principalmente ovinos e caprinos Mundial

T. hydatigena 36 a 39 x 31 a 35 Canideos Ruminantes Mundial

T. crassiceps 21 a 26 x 24 a 33 Vulpes sp. e Alopex sp. Roedores América do Norte

T. pisiformes 43 a 53 x 43 a 49 Canideos e raramente felídeos Lagomorfos e roedores Mundial

T omissa 37 a 41 x 31 a 34 Felídeos Cervídeo (?) América do Norte e Sul

T. taeniformes 31 a 36 de diâmetro Felídeos Lagomorfos e roedores Mundial

T. macrocystis 33 a 35 x 22 a 25 Felídeos Lagomorfos América do Norte e Sul

Quadro 8. Espécies do Gênero Taenia que infectam canídeos e felídeos silvestres, hospedeiros intermediários e tamanho
dos ovos
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interior, com seis ganchos (CONBOY, 2009). Quanto à Hymenolepis, os ovos

apresentam uma membrana interna espessa e medem cerca de 60 a 80 µm de diâmetro,

em relação à H. diminuta, e H. nana mede de 44 a 62 µm de comprimento por 30 a 55

µm de largura. Esta última apresenta de quatro a oito filamentos que crescem para os

polos da oncosfera, também conhecidos como projeções mamelonares (BARRIGA,

1995). Mesocestoides sp. possui ovos com formato oval, parede fina, um polo mais

espesso que o outro e ficam contidos em um órgão parauterino que se encontra ao longo

da linha média da proglote medindo de 40 a 60 µm de comprimento por 35 a 43 µm de

largura. Já os ovos de Dipyllidium sp. ficam contidos em bolsas com muitas ovos no

interior, chamadas de cápsulas ovígeras. Estas estruturas contem o embrião hexacanto e

medem cerca de 35 a 60 µm de diâmetro (BARRIGA, 1995; CONBOY, 2009).

Todos os cestoides descritos acima já foram relatados em todos os continentes

(CRAIG e ITO, 2007). Entre os estudos recuperados que analisaram parasitos intestinais

em mamíferos carnívoros e artiodáctilos em vida livre por meio de amostragem não

inavsiva, ovos desses cestoides foram detectados em amostras fecais de felídeos no

México (CONTRERAS, 2014; SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017) e no Brasil em

fezes de C. brachyurus na Serra da Calçada (MASSARA et al., 2015) e em felídeos na

Floresta Nacional de Três Barras (KUSMA et al., 2015; WRUBLEWSKI et al., 2018).

O diagnóstico desses cestoides é baseado, principalmente, na detecção de

proglotes ou ovos nas fezes, que podem ser realizados por técnicas de tamização e

flutuação, respectivemente (MCLAUGHLIN, 2008). Técnicas sorológicas,

imagiológicas e moleculares também podem ser utilizadas para o diagnóstico, sendo

estas essenciais para diferenciação entre espécies morfológicamente idênticas, como

Taenia sp. e Echinococcus sp.. No caso de Dipyllidium, as técnicas de flutuação

apresentam baixa sensibilidade para a recuperação de cápsulas ovígeras do parasito.

Portanto, recomenda-se que sejam preconizados exames macroscópicos da região

perianal do animal e de suas fezes para diagnosticar as proglotes (CONBOY, 2009).

1.3.1.11 Filo Acanthocephala

No Filo Acanhocephala estão inseridos os helmintos exclusivamente parasitos

dioicos, heteroxenos que possuem simetria bilateral, corpo cilíndrico ou achatado

lateralmente, proboscide anterior guarnecida de espinhos e trato digestório ausente.

Estes parasitos apresentam ciclo de vida indireto, ou seja, necessitam da presença de um

hospedeiro intermediário (NÚÑES e DEAGO, 2017).
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O comprimento dos acantocéfalos varia de acordo com a espécie, podendo

atingir desde milímetros ou decímetros de comprimento. A extremidade anterior do

corpo desses animais possui uma tromba retrátil com espinhos, cuja função é a fixação

do parasito e a região posterior possui os órgãos reprodutivos. O corpo dos

acantocéfalos geralmente é revestido por uma cutícula de cor branca que pode conter

espinhos, especialmente nas extremidades (TRAVASSOS, 1950). Os ovos são

eliminados no ambiente embrionados, possuem formato oval, fusiforme ou elipsoide e

possuem três camadas. No interior do ovo há o embrião. Este geralmente é alongado,

coberto com espinhos e possui ganchos em sua porção anterxior (YAMAGUTI, 1963).

Atualmente os acantocéfalos, agrupam-se segundo o número e a forma das

glândulas prostáticas, a forma e número dos ganchos da tromba, a estrutura das paredes

do corpo e da tromba, a presença ou ausência de ganchos no corpo, do seguinte modo:

Superfamília Neoechinorhynchoidea, Superfamília Rhadinorhynchoidea, Família

Apororhynchidae, Superfamília Gigantorhynchoidea e Superfamília

Echinorhynchoidea. Essas duas últimas agrupam espécies muito distintas entre si

(TRAVASSOS, 1950).

O filo Acanthocephala compreende mais de 1100 espécies válidas. Os peixes

ósseos são o grupo mais estudado de hospedeiros acantocéfalos vertebrados, seguidos

por aves, mamíferos, anfíbios e répteis (RICHARDSON e NICKOL, 2008). Na

Superfamília Gigantorhynchoidea estão inseridos animais que parasitam aves e

mamíferos, que não possuem a tromba invaginável quando atinge a fase adulta e,

normalmente, apresenta poucos ganchos. Já na Superfamília Echinorhynchoidea estão

os acantocéfalos que parasitam peixes, répteis, anfíbios, aves e raramente os mamíferos

Estes acantocéfalos possuem tromba com muitos ganchos invaginável quando adultos

(TRAVASSOS, 1950).

No ciclo de vida dos acantocéfalos, os hospedeiros vertebrados geralmente são

infectados por meio da ingestão de uma larva infectante, chamada cistacanto, presente

nos tecidos do hospedeiro intermediário invertebrado infectado. No intestino, os

helmintos dioicos amadurecem, acasalam-se e os ovos contendo o embrião, conhecido

como acanthor, são eliminados para o ambiente com as fezes do hospedeiro definitivo.

O hospedeiro intermediário é infectado pela ingestão dos ovos no água, alimentos ou

solo contaminados por fezes ou alimentando-se diretamente das fezes, no caso dos

insetos coprófagos. Os ovos eclordem no intestino do hospedeiro intermediário

(artrópode), liberando o acanthor, que usa seus espinhos e ganchos para penetrar no
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intestino. Na cavidade corporea do artrópode, o parasito se desenvolve até a forma

infectante de cistacanto. Os hospedeiros intermediários são, principalmente, coleopteros

e ortopteros isópodes terrestres ou milípedes. Diversos decápodos e outros crustáceos

servem como hospedeiros intermediários para aqueles com ciclos de vida aquáticos.

(NÚÑES e DEAGO, 2017).

Entre os estudos recuperados que analisaram parasitos intestinais em mamíferos

carnívoros e artiodáctilos em vida livre por meio de amostragem não inavsiva, ovos de

acantocéfalos foram relatados em amostras fecais de felídeos na Tailândia e no México

(PATON e RABINOWITZ, 1996; SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017). No Brasil este

parasito já foi detectado em fezes de C. brachyurus na Serra da Calçada, em P. onca na

Reserva Natural do Vale, em carnívoros da RPPN Santuário do Caraça e em amostras

fecais de artiodáctilos na RPPN SESC Pantanal e seu entorno (ARAUJO, 2014;

SOUZA, 2014; SRBEK-ARAUJO et al. 2014; MASSARA et al., 2015).

1.3.1.12 Coccídios

Os coccidios são um grupo de protozoários que habitam o intestino delgado de seres

humanos e outros animais, incluindo os canídeos, felídeos e suínos (SHRESTHA et al.,

2015; DUBEY, 2018). Estes estão classificados taxonomicamente no super-grupo

Alveolata e subgrupos Apicomplexa, Conoidasida, Coccidia e Eimeriorina (ADL,

2012). Diversas espécies de coccídios possuem importância no campo da Medicina

Veterinária, incluindo as dos gêneros Cystoisospora e Eimeria.

Segue abaixo um quadro das espécies de Cystoisospora sp. que parasitam

hospedeiros das ordens Carnívora e Artiodactyla e mensuração de seus oocistos

esporulados (Quadro 9).

Fonte: adaptado de Lindsay et al. (1997) .

Espécie Hospedeiro Oocistos (µm) Habitat

C. canis canideos 30 a 40 x 28 a 32 Intestino delgado

C. ohioensis canideos 19 a 27 x 18 a 23 Intestino delgado e grosso

C. rivolta felídeos 18 a 28 x 16 a 23 Intestino delgado e grosso

C. felis felídeos 38 a 51 x 27 a 39 Intestino delgado e grosso

C. suis suinos 17 a 25 x 16 a 21 Intestino delgado

Quadro 9. Espécies do gênero Cystoisospora de importância em medicina veterinária,
hospedeiros, habitat, e tamanho do oocisto do parasito em µm
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O oocisto é a forma evolutiva do parasito que apresenta uma membrana dupla,

sendo portanto a estrutura de resistência do parasito no ambiente (SOULSBY, 1982).

Os oocistos esporulados de Cystoisospora são caracterizados por serem dispóricos, ou

seja, possuirem dois esporocistos com quatro esporozoítos em cada esporocisto

(FAYER, 1980; LINDSAY, 1997). Os esporocistos podem ou não ter uma organela

denominada corpo de Stieda, estrutura proteica presente em uma das extremidades do

esporocisto que participa do processo de desencistamento (KRÜCKEN et al., 2008).

Segundo Lindsay et al. (1997), estudos de ciclo de vida indicam que espécies de

Isospora que apresentam esta estrutura geralmente realizam ciclo de vida monoxênico,

enquanto que as espécies que não possuem um corpo Stieda, normalmente possuem

ciclos de vida com a presença de hospedeiros paratênicos, pois o parasito persiste, mas

não se multiplica, podem apresentar estágios latentes no hospedeiro e podem ser

também heteroxenos facultativos. De forma geral, os oocistos de C. suis, C. canis, C.

ohioensis, C. felis e C. rivolta são morfologicamente semelhantes e apresentam

tamanhos distintos (LINDSAY et al., 1997).

Os animais se infectam por espécies de Eimeria sp. e Cystoisospora sp. por meio

da ingestão de oocistos esporulados presentes na água e alimentos contaminados

(JOACHIM e SCHWARZ, 2015). Primeiramente os oocistos não esporulados são

liberados no ambiente juntamente com as fezes de seus hospedeiros definitivos

(BARRIGA, 1995; JOACHIM e SCHWARZ, 2015). Essas estruturas podem esporular

em cerca de 6 horas em condições ambientais favoráveis, tornando-se a forma infectante

para seus hospedeiros. Após a ingestão de oocistos esporulados por estes hospedeiros,

há o rompimento e liberação dos esporozoítos, que penetram nos enterócitos onde

iniciam ciclos os assexuados e sexuados (LINDSAY et al., 1997).

No caso das espécies do gênero Cystoisospora, além do ciclo monoxeno,

também pode ocorrer o ciclo heteroxeno. Neste último caso, após a ingestão do oocisto

esporulado por hospedeiros intermediários, os esporozoítos são liberados, penetram nas

células intestinais e migram para diversos órgãos como o cérebro, musculatura e órgãos

linfáticos. Nestes tecidos os esporozoítos crescem, desenvolvendo uma estrutura cística

monozoica. Este cisto monozoico contendo esporozoitos pode ser ingerido pelos

hospedeiros definitivos durante a predação, principalmente de roedores (DUBEY,

1993).

Tem sido demonstrado para diversas espécies de Cystoisospora (C. felis, C.

rivolta, C. canis e C. ohioensis) que os esporozoítos entram nos tecidos extraintestinais,
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principalmente nos linfonodos mesentéricos, mas também fígado, baço, outros gânglios

linfáticos ou músculo esquelético, e formam cistos monozoicos. Esses estágios

extraintestinais foram encontrados em hospedeiros definitivos e intermediários. No

entanto, nenhum estudo pôde até agora demonstrar inequivocamente a existência de

estágios extraintestinais de C. suis em leitões infectados ou em potenciais hospedeiros

intermediários (SHRESTHA et al., 2015). No entanto, Kanbutra et al. (2017)

observaram que o sistema in vitro contendo células de rins de suínos SK-6 foi capaz de

permitir o desenvolvimento completo de C. suis, incluindo a invasão epitelial de

esporozoitos, diferenciação em merozoítos e formação de oocistos não esporulados e

maduros.

Entre os coccídios, há também o gênero Eimeria, que inclui diversas espécies

que podem parasitar aves, roedores, lagomorfos, ruminantes, suínos e ocasionalmente

equinos (BARRIGA, 1995). As espécies desse gênero realizam ciclos de vida

monoxenos com os processos de merogonia, gametogonia e produção do oocisto no

mesmo hospedeiro. Os oocistos são liberados no material fecal não esporulados e a

esporulação, ou seja, a formação de estruturas infectantes, ocorre no ambiente externo.

Este gênero é o que possui maior número de espécies, já sendo descritas mais de 1700

espécies distintas. Os oocistos esporulados de Eimeria sp. geralmente são grandes e

quando esporulados contém quatro esporocistos contendo dois esporozoítas em cada

(DUSZYNSKI e UPTON, 2001).

Segue um quadro descritivo contendo o nome de algumas espécies de Eimeria

sp., hospedeiros da ordem Artiodactyla e mensuração dos oocistos esporulados (Quadro

10).

Adaptado de Barriga (1995) e Engidaw et al. (2015).

Quadro 10. Espécies do gênero Eimeria de importância em medicina veterinária, hospedeiros, habitat e
mensuração dos oocistos em µm
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Nem todas as espécies de Cystoisospora e Eimeria são patogênicas. Entretanto,

algumas são muito virulentas e outras causam uma agressão branda. No entanto, a

grande maioria não irá determinar no hospedeiro uma agressão significativa,

ocasionando infecções assintomáticas. A sintomatologia está diretamente relacionada à

carga parasitária e ao status imunológico do animal, sendo os casos sintomáticos graves

geralmente evidenciados nos animais filhotes confinados. A coccidiose nestes casos

decorre da destruição das células do hospedeiro, principalmente devido a formação dos

merontes (BARRIGA, 1995). Nos casos sintomáticos ressalta-se principalmente a dor

abdominal, diarreia ou disenteria e vômitos. (LINDSAY et al., 1997).

Especialmente nos suinos, as infecções por Eimeria sp. podem ocorrer em

animais de todas as faixas etárias, sendo evidenciada maior prevalência nas fêmeas e

animais jovens. Entre as espécies de Eimeria, E. debliecki, E. scabra, E. polita e E.

spinosa são consideradas as mais patagênicas podendo determinar quadros de diarreia,

perda de peso e ao desmame precoce (JOACHIM e SCHWARZ, 2015). Conforme a

idade do hospedeiro aumenta, a capacidade que o parasito tem de se multiplicar e causar

doença diminui rapidamente (WORLICZEK e JOACHIM, 2011).

Entre os estudos recuperados que realizaram a coleta de amostras fecais de

mamíferos carnívoros e artiodáctilos por meio da amostragem não invasiva, oocistos de

Isospora sp. foram detectados em amostras fecais de C. thous no Parque Nacional da

Serra do Cipó em Minas Gerais (SANTOS et al., 2012), em L. guttulus no Parque

Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro (DIB et al., 2018), em L. guttulus, L.

pardalis e P. concolor na Floresta Nacional Três Barras, Santa Catarina (KUSMA et al.,

2015; WRUBLEWSKI et al., 2018) e em fezes de P. onca no México (CONTRERAS,

2014; SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017).

O diagnóstico das coocidioses pode ser feito, principalmente, por técnicas

coproparasitológicas de flutuação para observação de oocistos, sendo as mais utilizadas,

a técnica de Sheather (solução de sacarose) e Faust (sulfato de zinco). Segundo

Ogedengbe et al. (2016), somente algumas espécies de Cystoisospora, como C. felis,

possuem oocistos distintamente maiores que podem ser diagnosticados de forma

confiável usando a microscopia. Portanto, torna-se necessário que haja a esporulação do

oocisto para a identificação do gênero e da espécie desses coccídios. Nos laboratórios,

para que ocorra a esporulação normalmente é preciso uma pequena quantidade de

material fecal, que é solubilizada em solução de dicromato de potássio e disposto em

recipiente aerado (DUBEY, 1993; LINDSAY et al., 1997; LAPPIN, 2005).
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1.3.1.13 Balantioides coli

Balantioides coli é um protozoário inserido no super-grupo Alveolata e sub-

grupos Ciliophora, Intramacronucleata, Litostomatea e Trichostomatia (ADL, 2012). É

importante destacar que Balantioides coli é o nome atualmente aceito para o protozoário

que é muito conhecido na literatura científica como Balantidium coli. Em 2013, foi

proposto a alteração do nome do parasito, pois em análises moleculares foi observado

que esse parasito fica agrupado filogeneticamente em uma posição distinta de

Balantidium entozoon, espécie que foi taxonomicamente nomeada primeiro. Assim,

Pomajibiková et al. (2013) propuseram a alteração do nome do gênero do parasito para

Neobalantidium coli. No entanto, Chistyakova et al. (2014) sugeriram que o parasito

então fosse realocado para o gênero Balantioides coli, que foi o primeiro nome dado

pelo parasito em 1931 por Alexeieff.

Atualmente, estão descritas cerca de 50 espécies neste gênero com base em

diferenças métricas e em relação ao hospedeiro em que estes agentes foram detectados,

no entanto, sua validade taxonômica ainda permanece incerta. Entre as espécies,

incluem-se Balantidium caviae em porcos da india, Balantidium suis em suinos, B.

wenrichi, B. philippinensis e B. cunhamunizi em primatas não humanos e B. struthionis

em avestruzes (NEIVA et al., 1914; MCDONALD, 1922; HERGNER, 1938).

B. coli é considerado o maior protozoário ciliado que habita o intestino grosso e

infecta primatas não humanos e também os seres humanos. Cabe ressaltar que os

primatas não humanos, principalmente os do velho mundo, e os suínos são considerados

os principais reservatórios desse parasito. Além destes hospedeiros, este ciliado já foi

descrito em emas (Rhea americana) e avestruzes (Struthio camelus), equídeos, carneiros

e roedores.

A parasitose causada por B. coli denomina-se balantidiose, que se caracteriza por

ser potencialmente zoonótica e ser adquirida por meio da ingestão de água e alimentos

contaminados com cistos. A transmissão também pode ocorrer por meio do contato

direto dos seres humanos, principalmente quando os tratadores de animais, manipulam

os suínos infectados e/ou as suas fezes (SCHUSTER, RAMIREZ-AVILA, 2008).

Este protozoário apresenta em seu ciclo biológico duas formas evolutivas, o

cisto e o trofozoíto. O cisto é a forma de resistência do parasito no ambiente, sendo

assim, a estrutura infectante, que apresenta formato esférico ou ovóide, mede cerca de

40 a 60 μm de diâmetro e possui uma parece cística dupla e espessa (SCHUSTER, 

RAMIREZ-AVILA, 2008). Já o trofozoíta é a forma ativa do protozoário e é
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caracterizado por ser frequentemente binucleado, apresentando um macronúcleo que

com formato de salsicha, bastão ou reniforme e um micronúcleo arredondado que fica

localizado próximo a concavidade do macronúcleo. Esta forma evolutiva também

possui dois vacúolos contráteis, tem caráter pleomórfico e formato alongado ou ovoide

com mensurações que podem variar de 30 a 300 μm de comprimento por 30 a 100 μm 

de largura. Essas formas evolutivas se locomovem por cílios dispostos em sua

membrana e se reproduzem por divisão binária transversal e por conjugação (ZAMAN,

1978).

Geralmente as infecções por B. coli em suínos ocorre de forma assintomática. Já

nos seres humanos as manifestações clínicas da doença podem se apresentar na forma

aguda ou crônica com sintomas que podem variar entre a presença de diarreia com

desconforto abdominal, até quadros clínicos invasivos mais graves, sendo similares aos

desenvolvidos por Entamoeba histolytica, com disenteria e ulceração de mucosa que

pode culminar com perda de sangue nas fezes (SOLAYMANI-MOHAMMADI e

PETRI-JUNIOR, 2006; ZAMAN, 1978).

A balantidiose é uma parasitose negligenciada tendo maior predominância nas

regiões tropicais e subtropicais, geralmente em países em desenvolvimento destacando

o Brasil, Venezuela, Irã, Filipinas, Papua Nova Guiné, Ásia Central e Ilhas do Pacífico.

Nesses locais as infecções relatadas em seres humanos estão associadas a pessoas que

manipularam suínos (SCHUSTER e RAMIREZ-AVILA, 2008; SOLAYMANI-

MOHAMMADI e PETRI-JUNIOR, 2006; ZAMAN, 1978). O diagnóstico da

balantidiose é realizado pela detecção de trofozoítas e cistos por exames parasitológicos

como o exame direto, a sedimentação espontânea de Lutz (1919), centrifugo

sedimentação de Ritchie (1948) modificada por Young (1979) ou, até mesmo por

biópsias. Métodos sorológicos para detecção de corpoantígenos ainda não foram

produzidos (BARBOSA et al., 2018). A profilaxia está associada a medidas de higiene

pessoal e sanitária do ambiente e propagação das informações por meio da educação em

saúde. Evitar o contato com suínos e fertilizantes contaminados com excrementos de

suínos também pode diminuir o risco de infecção entre humanos (NEAFIE et al., 2011).

1.3.1.14 Amebídeos

No grupo dos amebídeos estão inseridos diversos gêneros e espécies que

parasitam vertebrados. No gênero Entamoeba, estes protozoários podem ser não

patogênicas ou patogênicas e habitam principalmente a região intestinal de seus
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hospedeiros (PONCE-GORDO e MARTÍNEZ-DÍAZ, 2010). Taxonomicamente, o

gênero Entamoeba está inserido no super-grupo Archamoebae e subgrupo

Endamoebidae (ADL, 2012).

De forma geral, os amebídeos possuem duas formas evolutivas: os cistos, que

são a forma de resistência no ambiente e estrutura infectante para os hospedeiros, e o

trofozoita, forma ativa do parasito no hospedeiro, com exceção de Entamoeba

gengivalis, que habita a cavidade oral e só apresenta a forma de trofozoita (PONCE-

GORDO e MARTÍNEZ-DÍAZ, 2010; HOOSHYAR et al., 2015). As espécies do gênero

Entamoeba são divididas em grupos segundo a quantidade de núcleos presentes nas

formas evolutivas de cistos maduros, que podem variar desde espécies que não possuem

a forma cístca (E. gingivalis – like group), amebídeos uninucleados (E. bovis –like

group), tetranucleados (E. histolytica –like group) e octanucleados (E. coli- like group),

como descrito por Hooshyar et al. (2015).

Os cistos são formas evolutivas arredondadas que, quando imaturas, podem

apresentar corpos cromatoides em seu citoplasma. Esses corpos cromatoides são

agregados de ribossomos, que geralmente retém cor em preparações de fezes coradas,

sendo geralmente estruturas morfologicamente alongadas com a porção final

arredondada. No caso do complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar a forma

cística possui cerca de 12 a 15 µm de diâmetro, podendo variar de 10 µm a 20 µm de

diâmetro e possui uma parede cística constituída por quitina, que confere ao protozoário

resistência a agentes químicos e físicos (BARRÓN-GONZÁLEZ et al., 2008;

ARREONDO et al., 2014; CDC, 2017). A última etapa do processo de encistamento do

parasito. Dessa forma os cistos podem ser carreados nas fezes para o ambiente ainda de

forma imatura, ou seja, não apresentando todos os núcleos formados e com a presença

de corpos cromatoides (WISER, 2011; WILSON e HALL, 2012; ARREONDO et al.,

2014).

O trofozoíta é a forma ativa do parasito, que se multiplica de forma assexuada

por fição binária, principalmente no intestino grosso do hospedeiro, o seu principal

órgão colonizador (WILSON e HALL, 2012). O trofozoíta tem formato amorfo, e no

caso do complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar possui cerca de 10 a 40 µm

de diâmetro, podendo chegar até 60 µm de comprimento (BARRÓN-GONZÁLEZ et

al., 2008; CDC, 2017). Essas formas evolutivas se movem e ingerem as partículas

alimentares por meio de projeções citoplasmáticas, conhecidas como pseudópodes

(STANLEY, 2003). Os trofozoítas de Entamoeba sp. possuem um núcleo de formato
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vesiculoso, com acúmulo de cariossoma grande ou puntiforme localizado no centro ou

próximo ao centro do núcleo periférico e uma coroa granular de cromatina periférica

que recobre de forma regular ou irregular a membrana nuclear (WISER, 2011).

E. histolytica apresenta em seu ciclo de vida quatro formas evolutivas:

trofozoíto, pré-cisto, cisto e metacisto, porém os estágios de trofozoíto e cisto são os

mais estudados (ARREDONDO et al., 2014). A infecção por Entamoeba sp. é causada

por meio da ingestão de cistos, formas evolutivas infectantes do parasito. Esta pode ser

transmitida por meio da ingestão de água e alimentos contaminados, no contato direto

com animais ou pessoas infectadas (HAQUE, 2003).

A espécie mais estudada é Entamoeba histolytica, que pode determinar infecções

intestinais e extraintestinais em primatas humanos e não humanos, conhecida como

amebíase (HAQUE et al., 2003; KANTOR et al., 2018). Além disso, esses hospedeiros

também podem se infectar por Entamoeba dispar, espécie não patogênica

morfologicamente idêntica a E. histolytica (WILSON e HALL, 2012). Apesar de

apresentar uma patogenicidade controversa para os seres humanos, é importante

ressaltar a existência de Entamoeba moshkovskii. Uma espécie de amebídeo considerada

de vida livre por ser isolada em ambientes aquáticos e esgotos e que morfologicamente

apresenta cistos e trofozoítas idênticos ao complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba

dispar. A distinção de E. moshkoskii para o complexo pode ser realizada por meio de

técnicas moleculares utilizando primers específicos (WISER, 2011). No quadro a seguir

seguem um resumo das espécies existentes divididas em grupo pela quantidade de

núcleos presentes nos cistos maduros adaptados de Hooshyar et al. (2015) (Quadro 11).
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Espécies Hospedeiros Habitat Patogenicidade Distribuição

Entamoeba gingivalis

Primatas humanos e não

humanos, cães, equinos, suinos

e gatos

Cavidade oral Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba barreti Tartaruga Cólon Não tem patogenicidade Desconhecida

Entamoeba gedoelsti Equinos Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecida

Entamoeba caprae Cabra Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecida

Entamoeba molae Peixes marinhos Ceco Não tem patogenicidade Sul da California

Espécies Hospedeiros Habitat Patogenicidade Distribuição

Entamoeba polecki
Suínos, seres humanos e

primatas não humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade

Sudeste da Asia, França,

Estados Unidos, Venezuela,

Guiné, Irã

Entamoeba chattoni
Primatas humanos e não

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade África

Entamoeba bovis Bovinos e Búfalo Intestino grosso Não tem patogenicidade África

Entamoeba antilocapra Antílope Intestino grosso
Patogênica - agresão intestinal,

inflamação intestinal e necrose
América

Entamoeba ovis Ovino e caprino Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba dilimani Cabra Intestino grosso Não tem patogenicidade Filipinas

Entamoeba struthionis Avestruz Intestino grosso Não tem patogenicidade Espanha

Entamoeba suis Suínos Intestino grosso Não tem patogenicidade

China, Bulgaria, França,

Iugoslávia, Inglaterra e Estados

Unidos

Entamoeba bubalis Búfalo Intestino grosso Não tem patogenicidade Filipinas

Entamoeba paulista
Membros da Família

Opalinidae
Citoplasma Não tem patogenicidade

Estados Unidos, África, Chile,

Uruguai

Entamoeba gadi Peixe marinho Reto Não tem patogenicidade América do Norte

Entamoeba nezumia Peixes da Família Macrouridae Estômado e intestino Não tem patogenicidade Atlântico Norte

Entamoeba histolytica
Primatas humanos e não

humanos
Intestino grosso

Patogênica - agressão intestinal

e extraintestinal
Mundial

Entamoeba dispar
Primatas humanos e não

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba hartmanni
Primatas humanos e não

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba moshkovskii Esgoto e humanos Intestino grosso Patogenicidade controvérsia
Desconhecida, possivelmente

mundial

Entamoeba ecuadoriensis Esgoto Esgoto Não tem patogenicidade Equador

Entamoeba bangladeshi Primatas humanos Intestino grosso Não tem patogenicidade Bangladeche

Entamoeba invadens
Serpentes, lagartos, tartarugas e

crocodilos
Intestino grosso

Patogênica - agressão

intestinal e extraintestinal
Mundial

Entamoeba insolita Tartaruga Intestino grosso
Potencialmente patogênica -

agressão intestinal
Desconhecido

Entamoeba terrapinae Tartaruga Cólon Não tem patogenicidade
Desconhecida, possivelmente

mundial

Entamoeba knowlesi Tartaruga Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba ranarum Rãs e sapos Intestino grosso
Patogênica - agressão

intestinal e extraintestinal

Desconhecida, possivelmente

mundial

Entamoeba pyrrhogaster Rãs, sapos e salamandras Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba aulastomi Sanguessugas Intestino Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba ctenopharyngodoni Carpas Reto Não tem patogenicidade China

Entamoeba anatis
Aves da Familia Anatidae e da

Familia Otididae
Ceco

Patogênica - agressão

intestinal

África do Sul, Ásia e Estados

Unidos

Entamoeba lagopodis
Aves da Familia Anatidae e do

Gênero Lagopus
Ceco Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba equi Equinos Intestino grosso
Patogênica - agressão

intestinal
América do Sul

Entamoeba nuttali Primatas não humanos Intestino grosso
Patogênica - agressão

intestinal e extraintestinal

Japão, Nepal e Sudeste da

China

Entamoeba phillipinensis Insetos da Família Termitidae Ceco Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba coli
Primatas humanos e não

humanos
Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba muris

Ratos, camundongos, hamsters,

roedores domésticos e

silvestres

Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba citelli Esquilo terrestre Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba cobayae Porquinho da índia Intestino grosso Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba ciceti Hamsters Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba cuniculli Coelhos Intestino grosso Não tem patogenicidade Coréia e Russia

Entamoeba dipodomysi
Roedores do gênero

Dipodomys
Intestino grosso Não tem patogenicidade México e Estados Unidos

Entamoeba funambulae
Esquilos do gênero

Funambulus
Intestino grosso Não tem patogenicidade Índia

Entamoeba marmotae Esquilos do gênero Marmota Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba chiropteris Morcego Intestino grosso Não tem patogenicidade Índia

Entamoeba gallinarum Galináceos Ceco Não tem patogenicidade Mundial

Entamoeba wenyoni Cabras e camelos Intestino grosso Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba flaviviridis Lagartos Intestino Não tem patogenicidade Sudão

Entamoeba apis Abelhas (Apis mellifica ) Intestino Não tem patogenicidade Desconhecido

Entamoeba polypodia Besouro Ventriculo e intestino Não tem patogenicidade Desconhecido

Espécies que não produzem cistos

Espécies que produzem cistos maduros uninucleados

Espécies que produzem cistos maduros tetranucleado

Espécies que produzem cistos maduros octanucleados

Quadro 2. Espécies do gênero Entamoeba, seus hospedeiros, habitat, patogenicidade e distribuição
geográfica



93

Entamoeba histolytica, possui distribuição mundial, porém apresenta maior

prevalência em países em desenvolvimento em regiões com baixas condições sócio-

econômicas (WILSON e HALL, 2012). A maioria das infecções são assintomáticas. No

caso de infecções sintomáticas, a diarreia e a disenteria são as manifestações clínicas

mais relatadas (STANLEY; 2003; KANTOR et al., 2018). É importante destacar que na

forma invasiva, ou seja, quando os trofozoítas de Entamoeba histolytica penetram no

tecido intestinal, este protozoário pode se propagar principalmente via circulação

sanguínea para outros órgãos, como fígado, pulmões e cérebro, caracterizando a

amebíase extraintestinal (WISER, 2011; KANTOR et al., 2018).

Na Medicina Veterinária infecções sintomáticas por amebídeos, incluindo

Entamoeba histolytica têm sido relatadas principalmente em primatas não humanos.

Entre os estudos que utilizaram amostragem não invasiva para análise de parasitos

intestinais em amostras fecais de mamíferos carnívoros e artiodáctilos em vida livre,

formas evolutivas de amebídeos foram detectadas no Brasil em fezes de C. brachyurus

no Parque Nacional das Emas, Goiás (BRAGA et al., 2010).

Em 1997, a Organização Mundial de Saúde declarou a necessidade de

diagnosticar e tratar todas as infecções por E. histolytica em seres humanos e destacou a

demanda por novas técnicas de diagnóstico para testes mais rápidos e precisos (WHO,

1997). Existem várias ferramentas de diagnóstico para E. histolytica incluindo

microscopia, sorologia, detecção de antígeno, técnicas moleculares e colonoscopia com

exame histológico (KANTOR et al., 2018). O diagnóstico laboratorial do complexo

Entamoeba histolytica/E. dispar é realizado rotineiramente pela detecção na

microscopia de cistos e/ou trofozoítas no sedimento fecal, associado à colorações com

lugol na pesquisa de cistos. No entanto, para a identificação espécie – específica, é

necessária a realização de exames que se baseiam na detecção de coproantígenos e/ou

da pesquisa de DNA por reação em cadeia da polimerase (SANTO e SOARES, 2008).

1.2.1.15 Cryptosporidium sp.

Atualmente, novas classificações taxonômicas para as espécies Cryptosporidium

sp. tem sido propostas por diversos autores devido à inserção à classe das gregarinas

(RYAN et al., 2016). Segundo Adl et al. (2012), estes parasitos estão inseridos no Super

grupo Apicomplexa e grupos Gregarinomorphea e Cryptogragaria. No entanto,

Ruggiero et al., (2015) propõe que Cryptosporidium sp. seja classificado como

pertencente ao Filo Miozoa, Infrafilo Apicomplexa, Classe Gregarinomorphea, Ordem
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Cryptogregarida. Atualmente, estão descritas 31 espécies de Cryptosporidium válidas e

confirmadas por biologia molecular, como consta no quadro 12 (ŠLAPETA, 2013;

KVÁC et al., 2016, HOLUBOVÁ et al., 2016; ZAHED et al., 2016). Estes protozoários

habitam, principalmente, o intestino delgado e podem infectar uma ampla variedade de

hospedeiros, incluindo canídeos, felídeos e artiodáctilos, principalmente pela via fecal

oral, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com oocistos esporulados e pelo

contato direto entre os hospedeiros (RAMIREZ et al., 2004; ŠLAPETA, 2013)

Quanto à sua morfologia, Cryptosporidium sp. apresenta diversas formas

evolutivas durante seu ciclo de vida, incluindo o oocisto, esporozoíto, trofozoíto,

Nome das espécies

de Cryptosporidium
Principais hospedeiros

Relatos de infecção

em humanos
Importância em Saúde Pública

C. scophthalmi Peixes Não relatado Não há

C. huwi Peixes Não relatado Não há

C. molnari Peixes Não relatado Não há

C. meleagridis Pássaros e humanos Relatado Moderada

C. baileyi Aves, principalmente galinhas Não relatado Não há

C. galli Aves Não relatado Não há

C. avium Periquitos Não relatado Não há

C. fragile Anfíbios, principalmente Sapos Não relatado Não há

C. varanii Répteis, principalmente Lagartos Não relatado Não há

C. serpentis
Principalmente serpentes e lagartos porém também foi

relatada em bovinos
Não relatado Não há

C. scrofarum Suínos e Javalis domésticos e silvestres Relatado Menor

C. suis Suínos Relatado Menor

C. ryanae Bovinos Não relatado Não há

C. andersoni Bovinos (principalmente), Ovinos, Caprinos e Ursos Relatado Menor

C. bovis Principalmente Bovídeos mas também em Corça, Gorila Relatado Menor

C. agni= C. xiaoi Ovinos e Caprinos Não relatado Não há

C. ubiquitum Ruminantes principalmente Bovinos, Roedores e Primatas Relatado Menor

C. proliferans Roedor, Esquilos, Equídeos, Bovídeos Não relatado Não há

C. cuniculus Coelhos Relatado Moderada

C. tyzzeri
Roedores (principalmente), Felídeos, Urso Panda, Bovídeo,

Bisão
Relatado

Menor

C. wrairi Porquinhos da índia e outros animais mamíferos Não relatado Não há

C. muris Mamíferos, principalemente Roedores Relatado Pequeno

C. rubeyi Esquilos Não relatado Não há

C. erinacei Ouriços Relatao Menor

C. macropodum Marsupiais Não relatado Não há

C. fayeri Marsupiais Relatado Menor

C. viatorum Humanos Relatado Moderado

C. hominis

Humanos (principalmente) e outros animais destacando

Mamíferos marinho (dugong ), Primatas não humanos,

Marsupiais e Bovinos

Espécie mais comum

em seres humanos
Maior

C. parvum Mamíferos, principalmente ruminantes e animais silvestres Relatado Maior

C. felis Gatos Relatado Moderada

C. canis Canídeos Relatado Menor

Espécies que infectam peixes

Espécies que infectam aves

Espécies que infectam répteis e anfíbios

Espécies que infectam mamíferos

Quadro 3. Espécies do gênero Cryptosporidium válidas, seus respectivos hospedeiros, relatos em humanos e
importância em saúde pública
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meronte (tipos I e II), merozoíto (tipos I e II), macrogameta e microgameta. Os oocistos

são estruturas arredondadas com cerca de 5 µm de diâmetro, que contém uma parede

espessa e, quando esporulados, possuem quatro esporozoítos em seu interior. Após a

fusão dos gametas feminino e masculino no hospedeiro, ocorre a formação de um

zigoto, que se desenvolve dando origem aos oocistos, que são liberados juntamente com

as fezes para o ambiente já esporulados e potencialmente infectantes para seus

hospedeiros. Após a ingestão de oocistos esporulados, estes iniciam um processo de

desencistamento por ação de enzimas pancreáticas e sais biliares, liberando os

esporozoítos na luz do intestino delgado (LEITCH e HE, 2011; CLODE et al., 2015).

Os esporozoítos são células com formato de fuso, que medem cerca de 4 µm de

comprimento por 0,6 µm de largura e apresentam o complexo apical que possibilita a

fixação parasitária à borda em escova dos enterócitos do hospedeiro e, posterior,

formação do vacúolo parasitóforo. No interior deste vacúolo ocorre a diferenciação dos

esporozoítos em trofozoítos, que são células que medem de 1,5 a 2,5 µm de diâmetro.

Os trofozoítos, por sua vez, realizam a reprodução assexuada dando origem aos

merontes tipo I com até oito merozoítos no interior. Após sucessivas divisões dos

trofozoitos, ocorre o rompimento do vacúolo parasitóforo e liberação dos merozoítos

tipo I na luz intestinal, que são células alongadas com a extremidade pontiaguda

medindo 1 µm de comprimento por 0,4 µm de largura. Enquanto os merozoítos do tipo I

continuam produzindo mais merontes tipo I em uma série de ciclos assexuados, alguns

merozoítas tipo I produzem merontes tipo II com tamanhos que variam de 3 a 5 µm de

diâmetro e que possuem 4 merozoítas no interior (LEITCH e HE, 2011; CLODE et al.,

2015).

Alguns merozoítos tipo II continuam o ciclo assexuado e outras células realizam

a reprodução sexuada. A partir da reprodução sexuada formam-se os macrogametas

(gametas femininos), que são esféricos a ovais e medem de 4 a 6 µm de diâmetro e

também os microgametas, que são semelhantes a bastonetes com 1,4 µm de

comprimento por 0,5 µm de largura e não possuem flagelos. Esses estágios livres de

flagelos fertilizam o macrogameta adjacente, resultando o zigoto, que posteriormente dá

origem ao oocisto, que irá se esporular ainda no hospedeiro (LEITCH e HE, 2011;

CLODE et al., 2015).

A partir dos avanços na área da pesquisa, pode-se observar que Cryptosporidium

sp. apresenta características fisiológicas e morfológicas que permitiram a sua

classificação como gregarina. Gregarinas são parasitos apicomplexos unicelulares que
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infectam o intestino e outros espaços extracelulares de organismos invertebrados e

pequenos vertebrados, como artrópodes, moluscos e anelídeos (RYAN et al., 2016).

Entre outros aspectos que acarretaram na mudança taxonômica do parasito, destacam-se

sua morfologia pleomórfica, presença de epimerito, organela da parte anterior do

parasito responsável pela sua adesão em superfícies e alimentação e realização de

sizígia, processo de multiplicação extracelular com a associação ou o pareamento de

trofozoítos ou gametócitos que culmina na formação de gametas (CLODE et al., 2015).

Appelbee et al. (2005) relataram que entre 1984 e 2004 Cryptosporidium sp. já

foi detectado em animais carnívoros na Austrália, Canadá, Dinamarca, Egito, Etiópia,

Finlândia, Itália, Japão, Kenya, Korea, Noruega, Polônia, Espanha, Tanzânia, Uganda,

Reino Unido e Estados Unidos. Poucos foram os estudos brasileiros recuperados que

detectaram oocistos de Cryptosporidium sp. em amostras fecais coletadas de forma não

invasiva de mamíferos silvestres em vida livre. Um deles foi realizado em São Paulo

com fezes de L. tigrinus (HOLSBACK et al., 2013) e o outro foi no Rio Grande do Sul

com a análise de uma amostra fecal de L. wiedii (OLIVEIRA et al., 2008).

Pelo fato das infecções por Cryptosporidium sp. serem assintomáticas em

animais silvestres, há uma escassez de informações sobre a patogenia deste protozoário

nestes animais. No entanto, sabe-se que as espécies de Cryptosporidium podem

determinar quadros clínicos significativos de diarreia tanto em seres humanos quanto

em animais, apesar da criptosporidiose ser uma infecção comumente auto limitante em

hospedeiros imunocompetentes (ŠLAPETA, 2013). Além disso, animais jovens

parecem ser mais suscetíveis a infecção e doença do que os adultos, que apresentam

infecções assintomáticas na maioria das vezes (RAMIREZ et al., 2004).

O diagnóstico laboratorial de Cryptosporidium é feito, principalmente, pela

detecção de coproantígenos por meio do ensaio imunoenzimático ou de oocistos nas

fezes utilizando técnicas coproparasitológicas de flutuação, como a técnica de

centrífugo-flutuação de Sheather (SHEATHER et al., 1923; LEITCH e HE, 2011).

Associado às técnicas parasitológicas, técnicas de coloração permanente também são

muito utilizados para facilitar a visualização dos oocistos como a coloração de Ziehl-

Neelsen (RIGO e FRANCO, 2002; RAMIREZ et al., 2004).

Embora a infecção por espécies de Cryptosporidium já tenha sido relatada em

diversos animais silvestres em diferentes continentes, a importância desses hospedeiros

como fontes de infecção para outros animais ainda permance incerta e pouco estudada

(RAMIREZ et al., 2004). Portanto, devido à inviabilidade de se tratar os animais
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silvestres com essa infecção, torna-se importante que medidas de prevenção e controle

sejam realizadas por hospedeiros humanos, principalmente aqueles que realizam

atividades ao ar livre em ambientes silvestres, e também em locais onde animais

silvestres fiquem temporariamente em cativeiro, como em centros de reabilitação e

unidades de conservação. Algumas condutas que podem ser realizadas são: observar os

animais à distância, não alimentá-los e utilizar as instalações sanitárias que existirem no

local para a evitar que o ser humano contamine o ambiente. Caso não haja instalações

sanitárias (banheiros ou latrinas) na área, deve-se enterrar as fezes em um buraco com

15 cm de profundidade e pelo menos a 60 m de qualquer fonte de água, trilhas ou locais

de acampamento em local onde não seja necessário remover a vegetação (MMA, 2004).
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2. JUSTIFICATIVA

A análise dos parasitos gastrintestinais dos mamíferos da Ordem Carnívora e

Artiodactyla do Parque Nacional de Itatiaia (PNI) permitirá, de forma não invasiva,

reunir informações sobre a fauna local, destacando a frequência e a diversidade

parasitária evidenciada, que pode influenciar na saúde dos animais e assim no ambiente

do Parque. Com esse estudo também será possível identificar a espécie do animal autor

do material fecal, no menor nível taxonômico possível, por meio da associação de

análises macroscópicas das fezes, da tricologia dos pelos guarda e de biologia

molecular. Assim espera-se identificar as espécies de animais circulantes, bem como

estruturas de parasitos potencialmente infectantes para esses animais nas áreas do

Parque, atualizando os dados da fauna e informando pela primeira vez um inquérito

parasitológico dos carnívoros e artiodáctilos que circulam no PNI. Todas as

informações geradas serão enviadas aos responsáveis da Instituição em formato de

boletim de pesquisa e mediante apresentação formal em encontro científico de

pesquisadores. Por meio destas, os mesmos poderão subsidiar informações que auxiliem

em programas de conservação da fauna do Parque. Cabe ainda ressaltar que todas as

etapas desse estudo serão realizadas junto com os membros da equipe do Parque

Nacional de Itatiaia, que se colocaram altamente interessados e disponíveis para

realização dessa pesquisa.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Pesquisar as espécies de mamíferos da Ordem Carnívora e Artiodactyla que

circulam no Parque Nacional do Itatiaia (PNI) localizado nos estados do Rio de

Janeiro e Minas Gerais, bem como parasitos gastrintestinais nas amostras

biológicas coletadas de forma não invasivas desses animais.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar o animal autor do material fecal por meio de análises macroscópicas

das fezes;

 Identificar o animal autor do material fecal em amostras coletadas do ambiente

no PNI por meio de análise tricológica;

 Identificar o animal autor do material fecal em amostras coletadas do ambiente

no PNI por meio de ferramentas moleculares;

 Identificar o animal autor do material fecal em amostras coletadas do ambiente

no PNI por meio da associação da macroscopia, tricologia e biologia molecular;

 Detectar a frequência de estruturas parasitárias de helmintos e protozoários por

técnicas coproparasitológicas microscópicas e de Cryptosporidium sp. pelo

ensaio imunoenzimático em fezes de mamíferos carnívoros e artiodáctilos do

PNI;

 Estimar a riqueza das estruturas parasitárias detectadas nas amostras fecais dos

animais identificados;

 Determinar os índices de diversidade e similaridade das estruturas parasitárias

detectadas nas amostras fecais dos animais identificados;

 Detectar a frequência de associações de parasitos nas amostras fecais de
mamíferos carnívoros e artiodáctilos do PNI por meio das técnicas
coproparasitológicas microscópicas e pelo ensaio imunoenzimático.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 LOCAL DO ESTUDO

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) é uma unidade de conservação brasileira de

proteção integral. Foi o primeiro parque nacional oficializado pelo Decreto nº 1.713 de

14 de junho de 1937 durante o governo do presidente Getúlio Vargas. O PNI possui,

atualmente, uma área de 28.084,100 hectares e está localizado na Serra da Mantiqueira.

Seu território abrange os municípios de Itamonte e Bocaina de Minas, em Minas Gerais

(MG) e Itatiaia e Resende, do estado do Rio de Janeiro (Figura 2) (ICMBIO, 2013).

Figura 2. Mapa de localização do Parque Nacional do Itatiaia. Fonte: Laís Verdan Dib
(UFF) e Camila Francisco Gonçalves (UFSCar)
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O PNI está inserido no bioma Mata Atlântica e apresenta grande variedade de

fatores abióticos e bióticos. Seu relevo é, principalmente, montanhoso e suas elevações

variam entre 540 m, no extremo sul do parque, até 2.791,55 m no Pico das Agulhas

Negras, com altitudes em torno de 2.000 m. Além disso, seu clima é

predominantemente subquente úmido, com temperaturas que variam entre 10ºC e 18ºC

(ICMBIO, 2013).

O PNI está dividido em três áreas: a Parte baixa que corresponde à área sul do

parque, onde predomina a vegetação de Mata Atlântica e onde são realizadas trilhas

curtas que conduzem aos lagos e cachoeiras apropriadas para banho do visitante com

exceção dos Três Picos; a Parte alta, no planalto, onde estão localizadas o Maciço das

Prateleiras e as Agulhas Negras, com vegetação predominante de campos de altitude,

principalmente gramíneas que resistem a baixas temperaturas, com muitas formações

rochosas, e onde são realizadas trilhas mais longas e com níveis de dificuldade maiores

(SILVA, 2016) e Visconde de Mauá, região turística, onde há muitas cachoeiras, sendo

a área mais recentemente incorporada ao território do parque, com grande cobertura de

vegetação de Mata Atlântica.

Em relação à sua biodiversidade, já foram catalogadas 1779 espécies vegetais

de 161 famílias para flora do PNI. Quanto à fauna, já houve registros superiores a

50.000 espécies na região do parque, sendo evidenciados principalmente artrópodes.

Apesar disso, há outros animais que também habitam o parque como répteis, anfíbios,

mamíferos e aves. Em relação aos mamíferos, um total de 111 espécies ocorre no PNI,

sendo 14 carnívoros silvestres incluindo: Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) e

Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) da Família Canidae; Puma yagouaroundi (gato-

mourisco), Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus guttulus (gato-do-mato-

pequeno), Leopardus wiedii (gato-maracajá), Panthera onca (onça-pintada) e Puma

concolor (suçuarana) da Família Felidae; Conepatus semistriatus (jaritataca) da Família

Mephitidae; Eira barbara (irara), Galictis cuja (furão-pequeno) e Lontra longicaudis

(lontra) da Família Mustelidae; Nasua nasua (quati) e Procyon cancrivorus (mão-

pelada) da Família Procyonidae (ICMBIO, 2013).

Na Ordem Artiodactyla, atualmente têm sido evidenciados indivíduos da espécie

Tayassu pecari (queixada) e Pecari tajacu (caititu) da Família Tayassuidae e Mazama

americana (veado-mateiro) da Família Cervidae, além de grupos invasores de Sus

scrofa scrofa (javali) da Família Suidae (ICMBio, 2013). É importante destacar que o

javali consta na lista das 100 espécies exóticas invasoras do mundo que mais causam
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impactos ambientais (LOWE et al., 2000). Essa espécie causa diversas alterações na

vegetação, alterações físico-químicas no solo, erosão, assoreamento de rios, predação de

animais nativos e transmissão de doenças (GISD, 2010; ICMBIO, 2013).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2014), em relação ao risco de

extinção dos carnívoros e artiodáctilos, P. onca, P. concolor, P. yagouaroundi, L.

wiedii, L. guttulus, o canídeo C. brachyurus e o tayassuídeo T. pecari estão

classificados como vulneráveis (VU - vulnerable), L. tigrinus está classificado como em

perigo (EM - Endangered). As demais espécies estão classificadas em categorias de

risco de extinção mais baixas de acordo com a classificação dos riscos de extinção

preconizadas pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), também

utilizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

(OECO, 2014a; 2014b).

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Este é um projeto de colaboração interinstitucional entre o Laboratório de

Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, Laboratório

de Toxoplasmose e outras Protozooses do Instituto Oswaldo Cruz, Parque Nacional do

Itatiaia (PNI) e o Laboratório de Biologia Molecular e Conservação (LabBMC) da

Universidade Federal de São Carlos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no

Uso de Animais (CEUA), obtendo número de licença em 08 de maio de 2017 (Anexo 1)

e pelo Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) nº 57635-1 e

Código de autenticação: 25693264 em 24 de março de 2017 (Anexo 2).

4.3 COLETA DAS AMOSTRAS FECAIS

A obtenção das amostras fecais no PNI foi realizada por meio de uma

amostragem de conveniência, priorizando um período máximo de coleta de 12 meses e

recuperação de no máximo 300 amostras fecais. Para atingir tal objetivo, as coletas das

amostras no PNI foram realizadas no período de junho de 2017 a abril de 2018.

As amostras fecais coletadas foram aquelas que morfologicamente eram

compatíveis com fezes de carnívoros e artiodáctilos. Ao todo foram percorridas 27

trilhas, três travessias e seis estradas nas dependências do parque (Figura 3). Estas

últimas não são cadastradas como trilhas/travessias oficiais, não estando inseridas nos

folders impressos e online disponíveis aos visitantes do parque e estão situadas tanto na
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parte alta quanto na parte baixa. Todos os percursos realizados neste estudo foram feitos

caminhando a pé. Contou-se com a infraestrutura de postos de apoio do próprio parque

para pernoites, como a casa de pedra localizada na parte alta do parque e casas de apoio

para os pesquisadores tanto na parte baixa quanto em Visconde de Mauá.

Ao final, foi percorrido um total de 352,2 km (Tabela 1). No momento da coleta

a campo, todas as amostras foram georreferenciadas com GPS Garmin Etrex 20x,

identificadas com o auxílio de placas plásticas enumeradas, fotografadas e armazenadas

em sacos plásticos sem conservante químico. Nos sacos havia etiquetas de papel com a

respectiva identificação da amostra. Além disso, foram registrados em fichas técnicas

para cada amostra o número de identificação, data, hora e local de coleta e os pontos do

georeferenciamento (Apêndice 1). Parte do material fecal foi deixada no local para

minimizar interferências na marcação territorial realizada pelos animais. Após a coleta,

as amostras fecais foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia da Universidade

Federal Fluminense para identificação do hospedeiro e das estruturas de parasitos

gastrintestinais. A seguir estão descritos detalhadamente cada trajeto realizado no

parque para obtenção das amostras fecais.
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Trilha do Rebouças

Figura 3. Trilhas e travessias percorridas no Parque Nacional de Itatiaia. Fonte: Laís Verdan Dib (UFF) e Camila Francisco Gonçalves (UFSCar)
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Trilhas da parte baixa do PNI:

 Trilha dos 3 picos – Esta trilha é a maior e uma das principais feitas por turistas

na parte baixa do PNI. Esta pode ser iniciada/finalizada pelo Hotel Simon, que

não está em funcionamento ou pela entrada oficial preconizada pelo parque e

indicada por uma placa próxima ao centro de visitantes. De forma geral, o início

e a maior parte desta trilha apresentaram áreas sombreadas, úmidas e com

grande acúmulo de serapilheira devido à vegetação fechada local (Figura 4A).

No entanto, chegando ao cume, observou-se uma vegetação mais aberta e

presença de flora arbustiva. No topo dos três picos foi possível ter uma vista

geral das cidades de Itatiaia, Resende e Engenheiro Passos. Segundo o informe

do parque, esta trilha exige um bom condicionamento físico e acompanhamento

de um condutor por apresentar muitos trechos íngremes por dentro da Mata

Atlântica, sendo o nível de dificuldade desta trilha classificado como difícil

(ICMBIO, 2018). O retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da ida. Para a

realização da coleta de fezes neste estudo, a equipe optou por entrar pelo Hotel

Simon e retornar pelo mesmo. Com a finalidade de completar toda a trilha, no

dia seguinte foi realizado outro trecho da mesma, iniciando pela entrada oficial,

sendo essa caminhada finalizada até o trecho da trilha coincidente com a rota

iniciada pelo Hotel Simon (Figura 4B).

 Complexo Maromba – É o conjunto de cachoeiras naturais denominadas Véu da

Noiva, Maromba e Itaporani, que formam a piscina natural do Maromba (Figura

5). É um destino também muito procurado pelos turistas que visitam o parque,

principalmente no verão. Para chegar ao local foi necessário percorrer 4 km a

partir do centro de visitantes. O retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da

ida. Segundo o informe do parque, o percurso até as cachoeiras é de fácil acesso,

A B

Figura 4. A - Início da trilha dos Três Picos. B- Amostra coletada na trilha dos
três picos. Foto: autor
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havendo placas com sinalização, pontes para aproximação das cachoeiras,

escadarias que dão acesso às piscinas naturais e estacionamento (ICMBIO,

2018).

 Lago azul – O Lago azul é a atração mais próxima ao centro de visitantes, local

onde se inicia a trilha, e que é de fácil acesso aos turistas, segundo o informe do

parque (ICMBIO, 2018) (Figura 6). Há duas opções de trilhas, uma mais longa e

leve em que o acesso à piscina natural do Rio Campo Belo é feito sem utilizar

uma escadaria, e outra mais curta, porém com a necessidade de descer cerca de

120 degraus até chegar ao seu destino. Durante o percurso foram observados

quiosques, que são espaços que podem ser utilizados pelos visitantes. O retorno

da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da ida.

C

A

B

Figura 5. A - Cachoeira Itaporani. B – Piscina Natural do Maromba. C –
Cachoeira Véu da Noiva. Fotos: autor
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 Mirante do último Adeus – Este mirante fica a caminho da saída do parque e o

visitante tem acesso ao deck subindo uma pequena escadaria. Após chegar ao

mirante, foi possível ter uma vista panorâmica geral da parte baixa do parque

além do Vale do rio Campo Belo e da Serra do Mar.

 Trilha das borboletas – A entrada da trilha das borboletas fica próxima ao centro

de visitantes e a algumas propriedades, sendo esta de fácil acesso. Durante a

realização do percurso, não foram evidenciados nenhum trecho de difícil

execução ou com altas declividades. A trilha das borboletas recebeu esse nome,

pois, principalmente na primavera, é possível observar grande variedade de

borboletas no local, segundo os funcionários do parque. Além disso, devido à

presença de vegetação ao redor, o caminho da trilha se mantem, na maior parte

do ano, úmido e sombreado. O retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da

ida (Figura 7).

A B

Figura 6. A e B- Lago Azul. Foto: autor

Figura 7. Trilha das borboletas. Fonte: http://lepidopterofilo.blogspot.com/
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Trilhas da parte alta do PNI:

 Antiga estrada do carvão – Esta trilha foi denominada pela equipe deste trabalho

como “Estrada do Carvão”, pois esta rota era utilizada para transporte de carvão

durante a primeira revolução industrial. A entrada desta trilha fica antes de

chegar ao posto do Marcão, ao lado do Alsene e quase em frente à entrada para a

trilha da Pedra do Camelo. O início da trilha foi feito por dentro de mata fechada

e densa (Figura 8A). Logo depois, a vegetação tornou-se predominantemente

arbustivas com poucas árvores no caminho na maior parte da trilha. Durante o

percurso foi possível obter visão das regiões da Pedra Furada, Serra Negra e

Campo Redondo. Ao final, teve-se acesso a uma cachoeira própria para banho

(Figura 8B). Com base na experiência obtida neste estudo, esta trilha foi

classificada como de difícil realização pelo fato de apresentar trechos muito

íngremes, com terreno irregular (Figura 8C) e poucas opções para obtenção de

água, o que impacta no esforço físico exigido durante o trajeto. O retorno foi

realizado pelo mesmo caminho feito na ida. Nesta trilha foram coletadas

amostras fecais (Figura 8D) e foi encontrada uma pegada que está indicada pela

seta preta (Figura 8E).
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A B

D

C E

Figura 8. A – Trecho da trilha Antiga Estrada do Carvão com mata fechada. B –
Cachoeira ao final da trilha. C – Trecho de grande declividade e solo irregular na trilha.
D – Amostra fecal coletada na antiga “estrada do Carvão”. E – Pegada encontrada
(indicada pela seta preta)
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 Asa de Hermes – A Asa de Hermes é conhecida por ser uma formação rochosa

de formato de “asa” localizada entre as Agulhas Negras e a Pedra do Altar

(Figura 9A). A trilha se iniciou no abrigo Rebouças, onde foi percorrido um

trecho que é comum entre as trilhas que vão em direção às Agulhas Negras,

Pedra do Altar, Asa de Hermes, Cachoeira Aiuruoca e Pedra do Sino. No fim

desse trecho comum há uma placa de sinalização indicando a direção das três

trilhas citadas acima. A trilha em si é muito bem sinalizada por totens de pedra

(Figura 9E), que muitas vezes são feitos pelos próprios visitantes do parque e

que ajudam muito a não se perder na trilha. Durante o percurso observou-se

trechos muito estreitos e com pedras, incluindo alguns com amostras fecais

(Figura 9D), o que aumenta o grau de dificuldade da trilha (Figura 9C). O

retorno foi feito pelo mesmo trajeto da ida. Segundo o informe do parque, o

nível de dificuldade da trilha varia de moderada a difícil, pois no trecho final é

necessário realizar escalaminhada, conforme mostra a figura 9B (ICMBIO,

2018).
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 Base da Pedra Assentada – A Pedra Assentada é um maciço rochoso localizado

próximo às Prateleiras, possuindo 2.453 m de altitude (Figura 10A). A trilha se

iniciou no abrigo Rebouças no mesmo caminho de quem segue em direção às

Prateleiras. Em seguida, optou-se por ir em direção às Pedras da Tartaruga e da

Maçã. Neste local, foi necessário procurar uma placa que sinalizou a entrada da

trilha para a Pedra Assentada. Neste trecho da trilha foi observada uma carência

de sinalização demarcando o caminho, por isso, sugere-se o acompanhamento de

condutores. Segundo o informe do parque para chegar à base da Pedra é

necessário realizar uma caminhada moderada, passando por grandes blocos de

pedra, como mostram as figuras 10B e 10C (ICMBIO, 2018). Algumas das

pedras evidenciadas apresentavam fezes em sua superfície (Figura 10D). Para

A B

DC

E

Figura 9. A – Asa de Hermes. B - Trecho em que foi necessário
realizar escalaminhada. C – Local estreito com pedras para chegar ao
final da trilha. D- Amostra fecal encontrada na trilha. E – Totens de
pedra demarcando a trilha. Fotos: autor
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atingir o cume, é necessário o uso de equipamentos especiais para escalada e a

presença de um condutor. O retorno da trilha foi feito pelo mesmo caminho da

ida.

 Base das Prateleiras – O maciço das Prateleiras é uma formação rochosa que

está a 2.540 m de altitude na região do planalto no PNI (Figura 11A). A trilha se

iniciou no abrigo Rebouças, sendo percorridos 3 km até chegar ao início da

trilha propriamente dita. Este trecho é comum à travessia Ruy Braga.

Primeiramente subiu-se por uma estrada asfaltada até chegar em um amplo

espaço aberto com algumas rochas e vegetação arbustiva. Neste local há uma

bifurcação com uma placa indicando a direção para quem deseja realizar a trilha

até o maciço das prateleiras ou quem deseja fazer a Travessia (Figura 11B). A

partir da bifurcação, seguiu-se o caminho para as Prateleiras, onde foi

encontrada uma escadaria. Logo depois desse trecho o caminho ficou mais plano

até a base das prateleiras (Figura 11C). Foram observados muitos trechos

íngremes, o que eleva o nível de dificuldade da trilha. Nesta expedição fomos

até a base das Prateleiras e não foram necessários equipamentos especializados

para escalada. No entanto, esta trilha é considerada moderada, segundo o

A B

DC

Figura 10. A – Pedra assentada. B – Trecho com blocos de pedra para chegada à
Pedra Assentada. C – Parte da trilha para a Pedra Assentada. D – Amostra fecal
coletada na trilha. Fotos: autor
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informe do PNI (ICMBIO, 2018). O retorno da trilha foi feito pelo mesmo

trajeto da ida. Nesta expedição, foram evidenciadas amostras fecais em áreas

rochosas da trilha (Figura 11D).

 Cachoeira Aiuruoca – A Cachoeira Aiuruoca é um dos constituintes do Vale do

Aiuruoca e fica localizada a 2.670 m de altitude (Figuras 12A e 12C). Esta é

considerada a cachoeira mais alta do Brasil com 40 m de queda, formando uma

piscina natural e própria para banho. A trilha até a cachoeira se iniciou no abrigo

Rebouças e parte dela é um caminho comum às trilhas da Asa de Hermes, Pedra

do Altar, Ovos da Galinha e Agulhas Negras. Segundo o informe do parque, a

caminhada até a cachoeira é moderada, havendo muitos trechos com

declividades (ICMBIO, 2018). Durante o percurso foi possível observar a Asa

do Hermes e Pedra do Altar, além de áreas com muitas pedras e algumas

amostras fecais (Figura 12B). O retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da

ida.

A B

DC

Figura 11. A – Maciço das Prateleiras. B- Placa na bifurcação da trilha que indica a
direção da trilha para as Prateleiras e para a Travessia Ruy Braga. C – Trecho mais
plano após a escadaria. D – Amostra fecal coletada na trilha das Prateleiras. Fotos:
autor
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 Cachoeira das flores – O início da trilha para a Cachoeira das flores fica

localizado no caminho entre abrigo Rebouças e a entrada para a trilha das

prateleiras. Segundo o informe do PNI, tanto o acesso a trilha e quanto a

cachoeira são fáceis, principalmente pelo fato do trajeto ser curto (ICMBIO,

2018).) (Figura 13). Para chegar à cachoeira, foi preciso descer um pequeno

morro e passar sobre algumas pedras. O retorno da trilha foi feito pelo mesmo

caminho da ida.

A

B C

Figura 12. A – Piscina natural formada pela queda da Cachoeira Aiuruoca. B – Coleta de
amostra fecal na trilha para Cachoeira Aiuruoca. C – Cachoeira Aiuruoca (Fonte:
http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/guia-do-visitante.html). Fotos A e B: autor
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 Circuito 5 lagos – O Circuito 5 lagos pode ter início no posto 3 (Posto do

Marcão) ou no abrigo Rebouças. A partir desta trilha, o visitante pode ter acesso

a outros atrativos como Cachoeira Aiuruoca, Ovos da Galinha, Pedra do Altar e

as Travessias Rancho Caído e Serra Negra (Figura 14A). O Circuito recebeu

esse nome devido aos cinco lagos que podem ser visualizados durante o

percurso (Figura 14B). Além dos lagos, foi possível ter uma vista das Agulhas

Negras, do Maciço das Prateleiras e da Pedra do Altar. De forma geral, a

vegetação ao redor da trilha é arbustiva, o que permitiu a formação de áreas

sombreadas durante o trajeto. Além disso, observou-se muitos trechos com

declividades (Figura 14C), além de amostras fecais (Figura 14D). Durante o

percurso foi possível observar muitas sinalizações indicando o caminho correto

da trilha por meio de totens de pedra e estacas de madeira pintadas de vermelho.

O retorno da trilha foi feito saindo pelo Abrigo Rebouças. Segundo a

experiência da equipe desse estudo, o nível de dificuldade para a realização

deste Circuito foi classificada como fácil a moderada.

Figura 13. Cachoeira das Flores. Foto: autor
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 Circuito Couto-Prateleiras e Subida ao Cume das Prateleiras – O Circuito Couto-

Prateleiras é uma trilha que liga o Morro do Couto ao Maciço das Prateleiras. O

percurso se iniciou no estacionamento ao lado do posto do Marcão onde há uma

subida em direção ao Morro do Couto. Pouco antes de chegar ao cume do

morro, há uma placa indicando o início do circuito para as Prateleiras. A

caminhada até a base do Maciço foi longa e a vegetação é bem aberta durante o

percurso (Figura 15A), o que faculitou a visualização de amostras fecais (Figura

14B). Foram observados muitos totens de pedra para a sinalização ao longo da

trilha. Após algumas horas de caminhada, chegou-se à toca do Índio, uma

formação rochosa que serve de passagem para a continuação da trilha e chegada

até a base das Prateleiras. Da base até o cume das Prateleiras, que fica a 2540 m

de altitude, a dificuldade aumenta consideravelmente, sendo imprescindível a

presença de um condutor com equipamentos especializados para escalada e

rapel, segundo o informe do parque (SILVA, 2016; ICMBIO, 2018) (Figura

15C). O retorno do circuito foi realizado pela trilha das Prateleiras. Após a

chegada ao cume há um livro em que o visitante pode deixar registrada sua ida

A B

C D

Figura 14. A – Placa que direciona os visitantes ao abrigo Rebouças, Cachoeira
Aiuruoca. B – Um dos lagos do Circuito 5 lagos. C – Trechos de declividade da
trilha. D – Amostra coletada durante a realização da trilha. Fotos: autor
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ao local. O circuito foi considerado de acesso fácil a moderado. No entanto, a

subida até o cume das Prateleiras foi muito trabalhosa e classificada como muito

difícil.

 Cume das Agulhas Negras – O pico das Agulhas Negras é um dos atrativos do

PNI mais cobiçados pelos turistas, sendo o ponto mais alto do parque a 2.791 m

de altitude (IBGE, 2014). Este recebeu este nome por conta da sua forma

rochosa semelhantes a agulhas negras organizadas paralelamente (Figura 16A).

O início da trilha foi feito no abrigo Rebouças e parte dela é um trecho comum

às trilhas da Pedra do Altar e Asa de Hermes. Após a bifurcação, a trilha seguiu

em direção a base das Agulhas Negras. Para chegar ao cume foi necessário

realizar escalada e rapel em alguns trechos, aumentando o nível de dificuldade

da trilha e necessitando do auxílio de condutores, segundo o informe do parque

(ICMBIO, 2018) (Figura 16B). Após a chegada ao cume há um livro em que o

visitante pode deixar registrada sua ida ao local e ter a vista panorâmica da

região do Vale do Paraíba, maciço das Prateleiras e planalto mineiro (Figuras

16C, 16D) (ICMBio, 2018). O retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da

A

B C

Figura 15. A – Trecho do Circuito Couto-Prateleiras. B – Amostra fecal
coletada. C – Trecho da trilha em que foram necessários equipamentos
especializados e auxílio do condutor. Fotos: autor
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ida. O pico das Agulhas Negras foi classificado como uma trilha muito difícil,

principalmente o trecho que inclui o cume (SILVA, 2016).

 Morro da Antena – O morro da Antena é um dos atrativos da parte alta do

parque que foi inaugurado em 2015 para visitação. Esta trilha teve início no

estacionamento ao lado posto do Marcão, foi um percurso de curta distância e

duração. Além disso, é uma trilha de fácil acesso, podendo ser realizada a pé, de

bicicleta ou automóvel. No topo do morro há uma antena de transmissão e foi

possível ter uma visão panorâmica de todo o planalto do Itatiaia (Figura 17). O

retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da ida.

A B

C D

Figura 16. A – Agulhas Negras. B – Trecho da trilha em foi necessário o uso
de equipamentos para escalada. C – Pico das Agulhas Negras. D – Livro para
registro no cume das Agulhas Negras. Fotos: autor



119

 Morro do Couto – A trilha do Morro do Couto também é um atrativo bastante

procurado pelos visitantes do parque, sendo o 2º atrativo mais alto, estando a

2.680 m de altitude (IBGE, 2014) (Figura 18A). O percurso começa no

estacionamento ao lado do posto do Marcão e a caminhada até a base não

apresenta trechos de dificuldades. Apesar de rápida, a trilha é considerada de

dificuldade moderada caso o visitante vá até o cume, onde é possível ter a vista

da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba. O retorno da trilha foi feito pelo

mesmo trajeto da ida, sendo evidenciadas fezes sobre as rochas (Figura 18B). De

acordo com o informe do Parque o Morro do Couto é considerado uma trilha de

fácil a moderado acesso (ICMBIO, 2018).

A B

Figura 17. Morro da Antena. Foto: autor

Figura 18. A – Morro do Couto (Fonte: http://www.resende.rj.gov.br/industria-
comercio-e-turismo/noticia/curso-de-monitor-de-ecoturismo-visita-planalto-do-
itatiaia). B – Amostra fecal coletada a caminho do morro do Couto. Foto B: autor
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 Ovos da Galinha – Os Ovos da galinha são monumentos naturais de blocos de

pedra equilibrados sobre uma grande rocha, assemelhando-se a um ninho com

ovos (Figura 19A). Este está localizado no vale do Aiuruoca entre a Pedra do

Sino e a Cachoeira do Aiuruoca a mais 2400 m de altitude. A trilha para este

atrativo pode ser feita a partir do Circuito 5 Lagos ou mesmo pelo Abrigo

Rebouças. Neste estudo, optou-se por realizá-la a partir do posto do Marcão,

subindo pelo Circuito 5 Lagos e indo em direção à Cachoeira Aiuruoca. Após a

Cachoeira seguiu-se uma trilha em direção aos Ovos da Galinha. Durante a trilha

não foram observados muitos trechos com declividades, rochas (Figura 19B) e,

pelo tipo de vegetação, o percurso não apresentou muitas áreas sombreadas.

Com base na experiência obtida neste estudo, o percurso realizado foi

classificado como de fácil a moderado devido à longa distância até o local.

 Pedra do Altar - A Pedra do Altar recebeu esse nome pelo fato de sua formação

rochosa ser semelhante a um altar, sendo um destino muito procurado pelos visitantes.

Esta localiza-se a 2.665 metros de altitude à esquerda das Agulhas Negras. No cume foi

possível observar outros pontos turísticos do parque como a Asa de Hermes, Agulhas

Negras e o Morro do Couto (Figura 20A). A trilha se iniciou no abrigo Rebouças, sendo

bem sinalizada com totens de pedra e com uma placa indicando o caminho para quem

deseja chegar à Pedra do Altar ou seguir em direção à Cachoeira Aiuruoca (Figura

20B). O acesso ao pico da Pedra do Altar foi feito por meio de caminhada moderada,

segundo informe do parque, mas também pode ser feito por escalada (ICMBIO, 2018).

O retorno da trilha foi feito pelo mesmo trajeto da ida.

A B

Figura 19. A – Ovos da Galinha. B – Amostra fecal coletada no platô do Ovos da
Galinha. Foto: autor
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 Pedra da Tartaruga e Pedra da Maçã – A Pedra da Tartaruga e a pedra da Maçã

receberam esses nomes pelo fato de suas formações rochosas serem semelhantes

a um casco de tartaruga e a uma fruta, respectivamente (Figura 21A). Ambas

estão equilibradas sobre outras rochas e localizam-se a 2.390 m de altitude

próxima Prateleiras. O início da trilha foi o mesmo realizado para ter acesso ao

Maciço das Prateleiras, no entanto em determinada parte do trajeto há uma

bifurcação com uma placa sinalizando o caminho para chegar as Pedras da

Tartaruga e da Maçã. Parte do caminho, se mantem levemente inclinado e o

restante da trilha é praticamente plano, até próximo às Pedras (Figura 21B). O

local é bem amplo, sem presença de vegetação arborícola, e as Pedras estão

localizadas próximas a um grande lago. O retorno da trilha foi feito pelo mesmo

trajeto da ida.

A B

Figura 20. A - Topo da Pedra do Altar e vista das Agulhas Negras ao fundo. B –
Placa sinalizando os caminhos em direção à Pedra do Altar e à Cachoeira Aiuruoca.
Foto: autor
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 Pedra do Camelo – A Pedra do Camelo é uma formação rochosa semelhante a

um camelo que fica a 2.370 m de altitude em frente ao Antigo Camping Hotel

Alsene, na estrada que liga a casa de Pedra e o Posto do Marcão (Figura 22).

Para ter acesso à trilha, não é necessário pagar a entrada na portaria. Esta é

considerada de curta distância e de fácil realização pelos funcionários do parque.

Este percurso foi feito a pé e por escalaminhada, mas também pode ser realizado

por meio de escalada, visto que há pinos presos em diversos pontos da Pedra

para a inserção de cordas.

A B

Figura 21. A – Pedra da maçã à esquerda (seta amarela) e Pedra da Tartaruga à direita
(seta branca). B - Trecho levemente íngreme em direção às Pedras da Maçã e
Tartaruga. Fotos: autor

Figura 22. Pedra do Camelo. Foto: autor
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 Pedra do Sino – A Pedra do Sino localiza-se na divisa entre os municípios de

Itamonte e Bocaina de Minas a 2.670 m de altitude (Figura 23A). É uma trilha

bastante procurada por ser o 3º atrativo mais alto do PNI e o 9º atrativo rochoso

mais alto do Brasil (IBGE, 2014). Esta trilha pode ser feita a partir do abrigo

Rebouças ou pelo Circuito 5 lagos, rota escolhida neste estudo. Durante o

percurso foi percorrido o trecho em direção à Cachoeira Aiuruoca e aos Ovos da

Galinha (Figura 23B). Até chegar a Pedra do Sino, propriamente dita, foi feita

uma longa caminhada em trechos sem muitas declividades. No entanto, para

atingir seu cume foi necessário caminhar sobre a Pedra, que é muito íngreme e

sem áreas de sombra, o que exigiu um bom condicionamento físico (Figura

23C), além de ter sido o local onde fezes foram evidenciadas (Figura 23D).

Outra possibilidade para chegar ao topo da Pedra é por meio de escalada. Com

base na experiência obtida neste estudo, esta trilha foi considerada de moderada

a difícil, principalmente pelo tamanho do percurso e pela resistência necessária

para percorrer o trecho até o topo da Pedra do Sino. No pico é possível ter uma

visão panorâmica de todo o parque.

A B

C D

Figura 23. A – Pedra do Sino. B - Trilha em direção à Pedra do Sino após chegada
aos Ovos da Galinha. C – Trecho íngreme para chegar ao topo da Pedra do Sino. D
– Amostra fecal coletada na trilha da Pedra do Sino. Fotos: autor
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 Pedra Furada – A Pedra furada está localizada a 2.589 m de altitude e recebeu

este nome pelo fato de apresentar um pequeno orifício próximo ao cume (Figura

24A). A entrada para esta trilha foi a mesma utilizada na trilha da “Antiga

Estrada do Carvão”. No entanto, durante o percurso há uma bifurcação no qual

as duas trilhas se distinguem, sendo o caminho da esquerda referente à trilha da

Pedra Furada. De forma geral, o percurso apresentou poucas declividades e

muitas áreas sombreadas, devido à vegetação fechada (Figuras 24B E 24 C).

Neste estudo esta trilha foi considerada de fácil execução e nela foram

evidenciadas amostras fecais (Figura 24D).

 Rebouças – Esta trilha foi classificada como sendo o trecho que se inicia no

abrigo Rebouças e vai até uma bifurcação com uma placa onde se

individualizam as trilhas para as Agulhas Negras, Asa de Hermes, Cachoeira

Aiuruoca e Pedra do Altar. O começo da trilha foi caracterizado por ser um

caminho com muitas pedras e declividades (Figura 25A). Após esse trecho

passou-se por uma ponte pênsil de madeira e caminhou-se até chegar essa

bifurcação (Figura 25B). Este trajeto é muito bem marcado e sinalizado com

A B

C D

Figura 24. A – Pedra Furada. B – Trecho sombreado de mata fechada. C – Trecho
sombreado com vegetação aberta. D – Amostra fecal coletada nesta trilha. Foto: autor
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placas e totens por ser uma rota comum aos principais atrativos do parque. Além

disso, é uma região onde normalmente se encontram fezes de animais silvestres

(Figura 25C). Com base na experiência obtida neste estudo e devido à

necessidade de realizar esse trajeto repetidamente este trecho foi considerado de

fácil a moderado dependendo do condicionamento físico de quem for realizá-lo.

Trilhas de Visconde de Mauá:

 Alto dos Brejos – O Alto dos Brejos é um campo de altitude que foi ampliado

em 1982 (Figura 26A). Antigamente esta era uma área de pastagem destinada

para o gado muito utilizada por tropeiros que viajavam entre Itamonte e

Maringá. O ponto mais elevado do Alto dos Brejos está a 2.100 m de altitude e

fica na divisa dos municípios de Itamonte e Bocaina de Minas. Neste estudo esta

trilha começou no Vale da Santa Clara em Visconde, mas também pode ser

iniciada no Vale da Prata em Mirantão. Pelo fato da trilha não ser bem

A

B

C

Figura 25. A – Trecho da trilha do Rebouças. B – Caminho para a ponte pênsil. C –
Amostra fecal coletada na trilha do Rebouças. Foto: autor
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sinalizada, recomenda-se o serviço de um condutor para realização deste

percurso. Cabe ressaltar que rastros de animais silvestres (fezes) foram

evdienciados (Figura 26B).

 Mata

Cavalo – A trilha “Mata Cavalo” recebeu esse nome pois antigamente muitos

moradores que criavam gado no planalto andavam a cavalo nesta região e, pelo

fato do morro ser íngreme, ter muitas pedras e o solo ser muito irregular, os

cavalos acabavam se acidentando e morrendo neste percurso. Esta trilha foi

iniciada em uma das portarias do parque na sede de Visconde de Mauá, sendo

um trecho comum a travessia do Rancho Caído. Foram percorridos trechos

íngremes com vegetação mais densa e grande acúmulo de serapilheira (Figura

27). Ao final do percurso, chegou-se a uma área ampla e descampada onde foi

possível visualizar as regiões de Serra Negra, Fragária e Visconde de Mauá.

A B

Figura 26. A – Cume do Alto dos Brejos. B – Amostra fecal coletada nesta trilha.
Foto: autor

Figura 27. A – Trecho da trilha Mata
Cavalo com vegetação mais densa e
acúmulo de serapilheira. Foto: autor
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 Morro Cavado – O morro cavado é um campo de altitude a 1.990 metros,

localizado próximo ao Alto dos Brejos. Esse caminho foi muito usado pelos

Bandeirantes para acessar as minas de ouro e as fazendas. Esta trilha é um trecho

da Travessia Serra Negra em direção à Visconde de Mauá e se iniciou em um

terreno de uma propriedade particular. Durante o caminho foram observados

muitos trechos íngremes e com solo irregular, o que aumentou o grau de

dificuldade dessa trilha (Figura 28).

 Vale das Cruzes – O Vale das Cruzes pertence a região de Visconde de Mauá no

município de Itatiaia, e tem a sua parte mais alta dentro do Parque Nacional. É

um vale com floresta de araucárias e cachoeiras, em especial a Cachoeira dos

Cristais. No momento em que esta trilha foi realizada parte de seu cume havia

pegado fogo, tornando a área em que havia uma floresta densa, em uma região

aberta, com pouca vegetação e muitas cinzas acumuladas (Figura 29A). Nesta

trilha foram evidenciadas amostras fecais (Figura 29B).

A B

Figura 28. Trecho íngreme e regular da
trilha do Morro Cavado. Foto: autor

Figura 29. A – Região que pegou fogo na trilha do Vale das Cruzes. B –
Amostra fecal coletada nesta trilha. Foto: autor
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Estradas:

 Abrigo Rebouças – O abrigo Rebouças está localizado na parte alta do parque a

3 km do Posto do Marcão. Este local recebeu este nome em homenagem ao

engenheiro civil, botânico e geólogo André Pinto Rebouças. Sua construção

ocorreu em meados dos anos 50, e, atualmente é considerado o abrigo público

mais alto do Brasil situado a 2.350 m de altitude (Figura 30). O abrigo tem

capacidade para 20 pessoas, podendo ser utilizado tanto por turistas como

funcionários do parque. Ao lado do abrigo há uma área para camping com

capacidade para 20 barracas de três pessoas (ICMBio, 2018).

 Casa de pedra – A Casa de Pedra foi construída durante o governo de Getúlio

Vargas e segundo os funcionários do Parque, esta casa era utilizada para refúgio

do ex-presidente (Figura 31A). Atualmente este local é utilizado como

alojamento para pesquisadores que desenvolvem projetos no parque e também

para os funcionários. A casa conta com um espaço bem amplo em seu interior,

sendo composta por uma cozinha bem equipada, quatro suites e uma sala com

lareira. Na parte de trás há outra casa onde morava uma família cujo homem era

o caseiro do local (Figura 31B), local onde foi evidenciada fezes de animais

silvestres (Figura 31C). Hoje em dia esta residência está fora de funcionamento.

Figura 30. Abrigo Rebouças. Foto: Wigold Bertoldo
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 Centro de visitantes – O Centro de Visitantes é o local onde se concentra

informações sobre as trilhas, fauna e flora locais e outras curiosidades sobre o

parque por meio de exposições com fotografias, mapas e recursos interativos

(Figura 32A). O caminho até as salas é composto por pedras com a marca de

pegadas de diferentes animais, principalmente mamíferos e aves. A primeira sala

é um auditório cujos objetivos principais são a exposição de filmes e

apresentação de palestras. Ao lado, há um outro espaço com uma exposição,

informações, fotos sobre as trilhas do parque, as primeiras pessoas que as

fizeram, um mapa interativo e pedaços de cordas fixadas à parede com um

tutorial ao lado exemplificando os diferentes tipos de nós feitos pelos condutores

durante as escaladas. Por fim, uma terceira sala, onde há mais informações sobre

a biodiversidade local (Figura 32B), uma coleção de animais taxidermizados da

fauna local, representação de ambientes locais e uma grande maquete do parque

A

B C

Figura 31. A – Casa de Pedra. B – Local onde morava o antigo caseiro na
localizado atrás da casa de Pedra. C – Amostra fecal encontrada em cima de
uma caixa d’água próxima à antiga residência do caseiro. Foto: autor
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e regiões do entorno. Além disso, há estruturas semelhantes à blocos com

perguntas e respostas sobre o parque e seus animais no meio da sala. Os

visitantes podem movê-las para interagir e tentar responder.

 Estrada “Da casa de Pedra a entrada das Prateleiras” – Este trecho é o caminho

que atravessa a parte alta do parque, começando desde a Casa de Pedra,

passando pelas entradas das trilhas do Brejo da Lapa e Pedra do Camelo, Posto

do Marcão e abrigo Rebouças até chegar à entrada da trilha para o Maciço das

Prateleiras. A primeira rota se iniciou na casa de pedra e foi até o km 9 em

direção ao Posto do Marcão (Figura 33A) e o segundo trajeto foi desde o km 9

até o posto do Marcão (Figura 33B). O terceiro percurso foi desde o posto do

Marcão até o abrigo Rebouças (Figura 33C) e por fim, a última caminhada

ocorreu entre o abrigo Rebouças e o trecho onde se inicia a trilha para as

Prateleiras (Figura 33D). Apesar de o trajeto ter uma distância longa, o percurso

não apresenta grandes dificuldades. Não há trechos com grandes declividades e

frequentemente são observadas sinalizações com a quilometragem escrita em

pedaços de madeira fixados ao longo da pista.

A B

Figura 32. A – Centro de visitantes (Fonte: https://penedo.com/parque-nacional-
do-itatiaia-parada-obrigatoria-5a0bc17e48ca). B - Exposição sobre
biodiversidade. Foto B: autor
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 Propriedade de moradores – Foram consideradas “propriedades de moradores”

duas residências localizadas em Visconde de Mauá. Estas estão inseridas dentro

do território do parque e dão acesso a trilha do Morro Cavado. Os terrenos

destas propriedades são extensos e ficam uma ao lado do outro. Uma das casas

pertence a uma senhora e outro terreno não foi possível identificar o morador

(Figuras 34A e 34C). Além destas, outra propriedade foi a casa de uma senhora,

localizada em um trecho da travessia Ruy Braga e a casa de um senhor, no

município de Campo Redondo, Itamonte.

A B

C D

Figura 33. A – Registro de uma amostra fecacl entre a Casa de Pedra e o km 9 em
direção ao Posto do Marcão. B – Amostras fecais encontradas entre o km 9 e o posto
do Marcão sobre um banco. C – Amostra fecal no trecho entre o Posto do Marcão e o
abrigo Rebouças. D - Amostra fecal no trecho entre o abrigo Rebouças e o início da
trilha para as Prateleiras. Foto: autor
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 Sítio do Yamagata – Este sítio está localizado na parte baixa do parque entre o

Centro de Visitantes e a escadaria que dá acesso ao Complexo Maromba. O

terreno é bem amplo, possui a casa principal e outra onde vive o caseiro,

responsável pela manutenção do terreno. Neste local há uma pequena trilha

cercada por vegetação fechada onde foi possível ter acesso a uma cachoeira

(Figuras 35A e 35B).

Travessias:

 Travessia Ruy Braga e Abrigo Água Branca – A travessia Ruy Braga conecta o

planalto à parte baixa do Parque, podendo ser iniciada começando por ambas as

partes do parque. Pela experiência deste estudo, recomenda-se iniciar a travessia

a partir da parte alta já que há mais trechos com descidas do que subidas. Ainda

assim, torna-se fundamental ter bom condicionamento físico e estar

acompanhado de um condutor devido à grande distância desta travessia. O início

A B

A B

Figura 34. A - Trilha na propriedade de uma senhora em Visconde de Mauá. B –Trilha
da propriedade cujo morador não foi identificado em Visconde de Mauá (Foto: autor).

Figura 35. A - Trecho da trilha cercado por vegetação fechada. B – Cachoeira
localizada ao final da trilha. Foto: autor
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da travessia foi no mesmo trecho utilizado para realizar a trilha para o Maciço

das Prateleiras (Figura 36A). Durante o percurso passou-se pelos abrigos do

Massena, Macieiras e por uma bifurcação onde tem uma placa sinalizando um

desvio para quem deseja ir ao abrigo Água Branca ou continuar a travessia até a

piscina do Maromba. O ponto final da travessia é a piscina do Maromba, que

pode ser acessada de carro para quem entra pela parte baixa do parque (Figura

36C). Cabe ressaltar que no início da travessia a vegetação é predominantemente

arbustiva e por isso, grande parte deste percurso ocorre em áreas abertas e com

exposição direta aos raios solares. Na parte alta também foram evidenciadas

amostras fecais de animais silvestres (Figura 36D). Em contrapartida, a

vegetação torna-se mais densa próxima à parte baixa do parque, o que permite a

formação de áreas úmidas e sombreadas, principalmente nos arredores da

cachoeira do Maromba (Figura 36B). Neste estudo fizemos a travessia completa,

incluindo o desvio até o abrigo Água Branca. Segundo o informe do parque esta

travessia é considerada difícil quanto ao seu nível de dificuldade (ICMBIO,

2018).

A B

C D

Figura 36. A - Início da travessia Ruy Braga feito a partir da parte alta do
PNI. B – Trecho final da travessia, próximo a cachoeira do Maromba. C –
Cachoeira do Maromba. D – Amostra fecal coletada no início da travessia
Ruy Braga. Foto: autor
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 Travessia Rancho Caído – A travessia Rancho Caído recebeu esse nome em

homenagem a um antigo rancho que havia sido construído em Visconde de

Mauá e caiu. Esta conecta a parte alta do Parque à região de Visconde de Mauá e

pode ser feita a partir do Circuito 5 Lagos ou do abrigo Rebouças. Neste estudo

iniciou-se a trilha pelo Circuito 5 Lagos seguindo em direção à Cachoeira

Aiuruoca e aos Ovos da Galinha. Após chegar aos Ovos, percorremos uma rota à

esquerda em direção ao morro do Cristal passando pelo vale dos Dinossauros

(Figura 37A) até chegar a uma placa sinalizando a região do Rancho Caído

(Figuras 37 B e 37C), local onde normalmente é realizado o pernoite das pessoas

que fazem esta travessia em dois dias. A caminha após a região do rancho caído

não apresentou maiores dificuldades, exceto pelo trecho do Mata Cavalo, que é

muito longo e íngreme. Ao final da travessia, tem-se a opção de seguir até o

Vale das Cruzes ou descer até a cachoeira do Escorrega, sendo esta última rota a

escolhida neste estudo. Nesta travessia foi evidenciada fezes de animal silvestre

(Figura 37D).

 Travessia Serra Negra – A travessia Serra Negra é a travessia mais longa do PNI

com 35 km de extensão, conectando a parte da alta do Parque à Visconde de

A B

C D

Figura 37. A – Vale dos Dinossauros. B – Trecho da travessia do Rancho
caído. C – Região onde era localizado o Rancho. D – Amostra fecal coletada
nesta travessia. Foto: autor
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Mauá, tendo como seu destino final a Cachoeira Santa Clara. Esta travessia pode

ser iniciada tanto a partir do abrigo Rebouças quanto do Circuito 5 lagos. No

caso deste estudo, optou-se por realizá-la em dois dias e iniciá-la pelo Circuito.

No primeiro dia, foi feita a trilha dos 5 Lagos seguindo em direção à Cachoeira

Aiuruoca até chegar a uma placa indicando dois caminhos distintos, um para

quem deseja seguir para a travessia Rancho Caído e outro para a travessia Serra

Negra (Figura 38A). Seguindo mais adiante, passou-se pelas Cabanas do

Aiuruoca (Figura 38B), indo até a região do Matão, onde fica localizada a

pousada da Dona Sônia, recomendada pelo parque para pernoite. No segundo

dia, o restante da travessia foi feito a partir do hotel, onde se contornou a Serra

Negra (Figura 38C), passando em seguida pelo Morro da Misericórdia até a

Cachoeira Santa Clara. Segundo o informe do parque, o nível de dificuldade

dessa travessia é considerado difícil (ICMBIO, 2018). Além disso, foi possível

observar fezes de animais silvares nessa travessia (Figura 38D).

A
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D

Figura 38. A – Placa no caminho da cachoeira Aiuruoca
sinalizando as rotas para as travessias Rancho Caído e Serra
Negra. B – Uma das cabanas do Aiuruoca. C – Trecho da Serra
Negra. D – Amostras coletadas no segundo dia de travessia
próximo às Cabanas no Aiuruoca. Foto: autor
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4.4 PROCESSAMENTO LABORATORIAL

4.4.1 Identificação do hospedeiro

4.4.1.1 Análise morfológica macroscópica

A primeira etapa para identificação do hospedeiro autor das amostras fecais foi a

análise morfológica macroscópica das fezes, que consistiu na sua observação, registro

de informações nas fichas técnicas de cada amostra, além daquelas obtidas durante o

trabalho de campo, e comparação dos dados obtidos com a literatura. Primeiramente, foi

realizada a pesagem das fezes com a balança analítica. Em seguida, o material foi

depositado sobre uma folha A4 branca identificada para registro da coloração, presença

de artefatos e possíveis componentes da dieta assim como a mensuração do

comprimento e diâmetro de todos os propágulos fecais coletados com o auxílio de um

paquímetro. No caso das amostras que estavam fragmentadas em mais de um bolo fecal,

foi calculada a média do comprimento e diâmetro de todos os fragmentos. Em seguida,

as amostras foram fotografadas sobre folhas de papel branco, com placas enumeradas

contendo a identificação da amostra na parte superior e uma régua na parte inferior da

foto para dar noção de escala, como exemplificado na figura 39.
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Posteriormente, todas as informações obtidas foram comparadas com a literatura

para a classificação taxonômica da espécie autora do material fecal. As fontes utilizadas

para auxiliar a caracterização morfológica macroscópica das amostras foram o artigo

A B
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E

Figura 39. Fluxograma da análise macroscópica das amostras fecais. A – Pesagem das fezes
em balança. B e C – Mensuração do comprimento e da largura de um dos bolos fecais da
amostra, respectivamente. D – Registro das informações na ficha técnica. E – Registro
fotográfico da morfologia das fezes. Foto: autor
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científico de Chame (2003) e o “Guia de rastros e outros vestígios de mamíferos do

Pantanal” de Borges e Tomás (2008), pois estes apresentavam informações descritivas

sobre a morfologia do material fecal de parte das espécies contempladas neste estudo.

Nos casos de discordância entre as informações fornecidas pelos autores consultados e

fezes muito fragmentadas optou-se por classificá-las como pertencentes à níveis

taxonômicos menos específicos (Ordem Carnivora ou Artiodactyla). Abaixo estão as

classificações utilizadas por Chame (2003) (Quadro 13 e Figura 40) e por Borges e

Tomás (2008) (Quadros 14 e 15 e Figura 41).

Quadro 4. Aspectos utilizados na caracterização e diferenciação das amostras fecais de mamíferos
carnívoros e artiodáctilos

Classificação das amostras fecais
Características diferenciais das amostras fecais

de carnívoros e artiodáctilos

Ordem Carnivora
Fezes com formato cilíndrico, segmentadas e com

uma das extremidades afiladas

Família Felidae
Fezes com formato compacto, segmentos bem

definidos com uma das extremidades especialmente
afilada que forma um apêndice

Felinos de pequeno porte Diâmetro das fezes inferior a 2,1 cm

Felinos de grande porte Diâmetro das fezes superior a 2,1 cm

Família Canidae
_

Chrysocyon brachyurus Diâmetro das fezes superior a 2,5 cm, podendo
chegar a 4,5 cm com odor e textura característicos

Demais espécies de canídeos Fezes com diâmetro menor a 2,5 cm

Família Mustelidae

Remanescentes da dieta nas fezesFamília Mephetidae

Família Procyonidae

Ordem Artiodactyla
Fezes cilíndricas ou arredondadas com uma das

extremidades pontiaguda e a outra côncava

Adaptado de Chame (2003)
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Figura 40. Morfologia das fezes de mamíferos. A – Leopardus tigrinus.
B – Panthera onca. C – Puma concolor. D – Cerdocyon thous. E –
Tayassu pecari. F – Tayassu tajacu. Fonte: Chame (2003)
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Quadro 5. Características utilizadas na diferenciação das amostras fecais de mamíferos carnívoros

Animais Descrição das fezes

Cerdocyon thous
(lobinho)

São cilíndricas, apresentando um diâmetro médio de 2,2 cm e pode variar sua cor de acordo com a dieta. Possui ainda um forte odor característico da
espécie, e contem pelos, ossos, escamas, exoesqueletos de insetos e crustáceos, e restos de frutas.

Dusicyon vetulus (raposinha) Contêm muitas sementes, restos de cupins e outros insetos, ossos e pelos de pequenos mamíferos, são cilíndricos e possuem certo odor de frutas.

Chrysocyon brachyurus
(lobo-guará)

Podem ser confundidas com as de cães domésticos. São cilíndricas com diâmetro médio de 2,5 a 3,5 cm, com a cor podendo variar de acordo com a dieta.
Geralmente são bem escuras, com odor forte característico da espécie, o que as diferenciam das fezes de cão doméstico. Contém muitas sementes de

frutos, especialmente de lobeiras, araticum, marmelo e outras. Contém ainda resto de penas, ossos e unhas de aves, além de pelos, ossos, dentes e unhas
de pequenos mamíferos. É muito comum encontrar osteodermas de tatus. Restos de anfíbios e répteis são também eventualmente encontrados. As fezes

são geralmente depositadas em locais altos, como cupinzeiros, moitas de capim, “facões” no meio de estradas rurais, pedras, etc.
Speothos venaticus
(cachorro vinagre)

São cilíndricas, consistentes, contendo muitos pelos e fragmentos de ossos, às vezes pequenas escamas, com diâmetro de 2 a 3 cm.

Leopardus pardalis (jaguatirica) Tem forma cilíndrica, cor escura e odor característico. Pode conter pelos, ossos, penas, unhas e escamas. Possui um diâmetro de cerca de 2 a 2,5 cm.

Puma concolor (onça parda) São cilíndricas, escuras, tem odor forte e apresentam fragmentos de ossos, escamas, pelos e penas, com aproximadamente 2,5 a 3 cm de diâmetro.

Panthera onca (onça-pintada) São escuras, cilíndricas (com cerca de 3 a 4 cm de diâmetro), pastosas, contendo pelos, fragmentos de ossos, penas, cascos e unhas, além de possuírem
um odor característico e forte.

Nasua nasua (quati)
São cilíndricas, levemente pastosas, amareladas (pode variar a cor conforme a dieta), com cerca de 1 a 2 cm de diâmetro, contendo cascas e sementes de
frutos, restos de pequenos vertebrados e invertebrados. Geralmente, o odor remete a uma dieta contendo muitos frutos. Podem se apresentar disformes se

caídas do alto de árvores.

Procyon cancrivorus
(mão-pelada)

São cilíndricas, pastosas a consistentes, e contém restos de carapaça de caranguejo, escamas, penas, ossos, pelos, sementes, fragmentos de moluscos e
frutos. Possuem um odor que lembra a frutos do mar ou maresia.

Galictis vittata
(furão)

Tem forma cilíndrica, com diâmetro de aproximadamente 1,3 cm, podendo conter fragmentos de ossos, escamas, penas e outros restos de animais
predadores.

Eira barbara (irara) Podem variar de acordo com a dieta, tem forma cilíndrica ou pastosa, contendo sementes, cascas de ovos, fragmentos de ossos, penas e restos de insetos.

Conepatus semistriatus
(jaritataca)

Geralmente contem ossos, insetos e sementes de frutos da temporada. São cilíndricas, com cerca de 1 a 1,5 cm de diâmetro.

Lontra longicaudis
(lontra)

Podem conter escamas, ossos, osteodermas, pelos, cascas de ovos e carapaças de crustáceos. Podem ser cilíndricas, mas muitas vezes são disformes. As
fezes são depositadas em troncos e rochas sobre a água ou em barrancos nas proximidades da água. Um muco de aspecto gelatinoso pode ser depositado

nos mesmos locais em que as fezes são deixadas.

Pteronura brasiliensis
(ariranha)

Dificilmente se encontram fezes individualizadas porque as ariranhas defecam em latrinas coletivas, nas quais os indivíduos de uma mesma família
misturam as fezes com a urina, pisoteando-as e empurrando-as de um lado para o outro. As fezes de ariranha têm coloração bastante escura, são pastosas

e de odor característico. Contem escamas, osteodermas, espinhos de bagres, vértebras, dentes e eventualmente restos de outros vertebrados que não
peixes. Um muco pardacento pode às vezes ser depositado perto de tocas e latrinas.

Fonte: Borges e Tomás (2008)
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Quadro 6. Características utilizadas na diferenciação das amostras fecais de mamíferos artiodáctilos

Animais Descrição das fezes

Tayassu pecari
(queixada)

As fezes tendem a ser cilíndricas, segmentadas, as vezes pastosos, de cor verde escura,
quase negra. O comprimento de cada segmento pode variar, mas em geral é de 3 a 4

cm, com diâmetro de 5 cm.

Pecari tajacu
(cateto)

As fezes tendem a ser cilíndricas, pastosas, quase sempre são segmentadas, com
diâmetro de 2 a 3 cm. Sua cor pode ser escura ou variar conforme a dieta, chegando a

ser amarelada.

Sus scrofa
(porco monteiro)

As fezes tendem a ser cilíndricas, mas geralmente são disformes e pastosas, verde
escuras e de forte odor. Cocos inteiros de acuris podem ser encontrados nas fezes.

Blastocerus dichotomus
(cervo-do-pantanal)

As fezes são cilíndricas com uma extremidade afilada e outra larga e côncava,
lembrando um sino. O comprimento é de 1,8 cm, com 1,3 cm de diâmetro. A cor é

verde-escura e são encontradas em pilhas fecais com dezenas de pelotas.
Frequentemente podem ser encontradas dentro da água flutuando, as vezes já

deformadas pela absorção de água.

Ozotoceros bezoarticus
(veado mateiro)

As fezes são cilíndricas, como extremidade afilada e outra larga e côncava. O
comprimento é de 1 a 1,5 cm, com 0,5 a 1 cm de diâmetro. Geralmente possui

coloração verde escura e são encontradas em pilhas fecais com dezenas de pelotas,
muitas vezes depositadas em latrinas dentro da mata.

Mazama gouazoubira
(veado catingueiro)

As fezes são cilíndricas, com uma extremidade afilada e a outra larga e côncava. O
comprimento é de 1,2 cm, com 0,7 cm de diâmetro. A cor é verde escura, e são

encontradas em pilhas fecais com dezenas de pelotas, as vezes em latrinas.

C

A B

D

Figura 41. Morfologia das fezes de mamíferos. A – Chrysocyon brachyurus.
B – Puma concolor. C – Pecari tajacu. D – Tayassu pecari. Fonte: Borges e
Tomás (2008)

Fonte: Borges e Tomás (2008)
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4.4.1.2 Tricologia: triagem, impressão cuticular e diafanização medular

Primeiramente, as amostras fecais foram submetidas às etapas de lavagem,

secagem e armazenamento no laboratório. A etapa de lavagem foi feita em pia com

água corrente e auxílio de tamis de malha fina com 1 µm de diâmetro para a separação

de qualquer tipo de pelo e retirada de vestígios de material fecal remanescentes. Em

seguida, todos os pelos ficaram dispostos em uma folha de papel branca identificada

com o número da amostra para secagem em estufa a 37ºC. Após a secagem, os pelos

foram armazenados em sacos plásticos acetinados (11 cm de altura x 7 cm de largura)

com o auxílio de uma pinça. Os saquinhos foram identificados com etiquetas e lacrados

com clipe (Figura 42). Em seguida, foi realizada a separação dos pelos guarda sobre

uma folha de papel branca, com o auxílio de duas pinças, em bancada forrada com

cartolina branca. Os pelos foram separados em sacos plásticos individuais conforme seu

comprimento e similaridades morfológicas. Além disso, artefatos como garras, penas,

sementes, escamas, pequenos ossos e outros materiais não digeríveis também foram

separados (Figura 43).

Figura 42

BA

C

Figura 42. Sequência de fotos referente à etapa de lavagem e secagem dos pelos. A e B –
Lavagem dos pelos para retirada do material fecal; C – Armazenamento dos pelos em
saquinhos plásticos identificados. Foto: autor
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Os pelos guarda então recuperados das amostras fecais na etapa anterior foram

submetidos à análise tricológica utilizando o protocolo estabelecido por Quadros (2002)

para a identificação taxonômica da espécie animal autora do material fecal e de outros

animais que possam ter sido predados. Esta técnica tem como fundamento a análise

microscópica de padrões da cutícula e da medula dos pelos guarda, que conferem

características diagnósticas específicas para as diferentes espécies de mamíferos e

A

CD

B

E

Figura 43. Sequência de fotos referente à separação de pelos guarda. A – Procura de
pelos guarda e artefatos; B – Pelo guarda encontrado (indicado pela seta); C –
Separação do pelo guarda conforme suas semelhanças morfológicas (indicados pela
seta); D – Tipos de pelos (indicados pela seta). E – Artefato encontrado na amostra
fecal. Foto: autor
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artiodáctilos. O processamento foi composto por duas etapas: a impressão cuticular e a

diafanização medular dos pelos guarda.

Anteriormente à análise tricológica microscópica, foi realizada uma triagem

macroscópica dos pelos guarda para aumentar as chances de recuperar o pelo do

predador nas amostras. Priorizou-se a escolha de pelos guarda íntegros, para tentar

maximizar as chances de obter sucesso nas etapas posteriores. Foi realizada a

mensuração de 1 a 5 pelos por amostra com auxílio de régua. Além disso, foi feita a

descrição do padrão de cores de cada um dos pelos selecionados sobre uma folha branca

identificada e o registro fotográfico desse material (Figura 44).

Em seguida foram realizadas as análises microscópicas dos pelos guarda por

meio da impressão cuticular e diafanização medular. Para a observação do padrão

cuticular dos pelos guardas de carnívoros foi feita uma camada fina de esmalte incolor

Risqué® em uma lâmina de vidro, que descansou durante 15 minutos para secagem. Em

seguida, os pelos guarda recuperados foram lavados em solução de álcool etílico a 70%

e secos manualmente com papel absorvente. Esses pelos foram colocados sobre o

esmalte e fixados, com o auxílio de placas de acrílico de 11 cm de comprimento por 3

cm de largura e 3 mm de espessura, em uma prensa (torno/morsa de bancada tipo mini

de 2.3/4 polegadas Vonder®) durante 10 minutos. Após a etapa de prensa dos pelos, a

Figura 44. Pelos guarda selecionados para triagem
e posteriormente para análise tricológica
microscópica. Foto: autor
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lâmina foi retirada do equipamento, separada do conjunto de placas e deixada descansar

por 30 minutos. Por fim, os pelos foram retirados delicadamente da lâmina no sentido

da extremidade do pelo em direção ao bulbo, para evitar sua ruptura, e separados para

próxima etapa (Figura 45).

No caso dos pelos dos artiodáctilos, foram feitas algumas modificações no

protocolo em virtude da maior espessura dos pelos e consistência. Todas essas

modificações foram realizadas mediante a sugestão da própria Juliana Quadros,

mediante comunicação pessoal, via e-mail. As primeiras modificações sugeridas foram

a troca do esmalte, sendo proposta a utilização do esmalte incolor Risqué homem

(esmalte mais concentrado) e uma limpeza mais refinada dos pelos. Além disso,

também foi sugerida a realização de uma camada mais densa de esmalte na lâmina, o

tempo de secagem na bancada foi aumentado para 30 minutos e a permanência da

lâmina com as placas na prensa também foi alterada para 30 minutos. Os procedimentos

de lavagem e secagem dos pelos, bem como o tempo de descanso das lâminas pós

prensa e o modo de retirada dos pelos da lâmina permaneceram os mesmos do protocolo

de Quadros (2002). Todos os pelos utilizados nesta etapa foram separados para a etapa

de descoloração e observação medular.
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A B

D C

E F

H G

Figura 45. Sequência de fotos referente ao processo de impressão cuticular do
pelo guarda (indicado pela seta). A – Fina camada de esmalte incolor em uma
lâmina de vidro; B – Lavagem do pelo em solução de álcool 70%; C – Secagem
do pelo guarda com papel; E – Junção das placas e da lâmina com o pelo; F –
Prensa; G – Separação da lâmina de vidro e do conjunto de placas utilizadas na
prensa; H – Pelo sendo retirado delicadamente da lâmina de vidro no sentido da
ponta do pelo em direção ao bulbo (indicado pela seta). Foto: autor
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A última etapa foi a observação do padrão medular dos pelos guarda.

Primeiramente, os pelos foram lavados em solução de álcool etílico a 70%, secos

manualmente com papel e descoloridos com água oxigenada cremosa Marcia Máx® de

volume 30 durante 80 minutos. No caso dos pelos guarda de artiodáctilos, o tempo de

descoloração foi de no mínimo 2 horas. Em seguida, os pelos foram submetidos à outra

lavagem em álcool a 70% para a retirada do excesso de água oxigenada. Foi feita uma

lâmina provisória com uma gota de água, sendo coberta com lamínula (tamanho 24 x 32

mm) para leitura. Em seguida, foi preparada uma lâmina definitiva, onde o pelo

permaneceu fixado à lâmina de microscopia com uma gota de Entellan® (Figura 46).

A leitura de todas as lâminas com as impressões cuticulares e medulares foi

realizada em microscópio óptico binocular Olympus BX 41® em aumento de 100 e 400

vezes. Foram confeccionadas, no mínimo uma e no máximo 3 lâminas com a finalidade

aumentar as possibilidades de identificar o predador. Após finalização da técnica, as

lâminas foram armazenadas em caixas porta lâminas fechadas e protegidas contra

poeira.
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A B

D C

E F

GH

Figura 46. Sequência de fotos referente ao processo para visualização
medular do pelo guarda (indicado pela seta). A – Lavagem dos pelos em
solução com álcool a 70%; B – Secagem do pelo guarda com papel; C e
D – Descoloração dos pelos guarda com água oxigenada; E – Preparo da
lâmina provisória do pelo com gota de água (indicado pela seta); F –
Entellan® para a preparação da lâmina definitiva; G – Fixação do pelo
guarda na lâmina com uma gota Entellan®; H – Isolamento do pelo com
esmalte incolor. Fonte: autor



149

4.4.1.2.1 Classificação dos pelos guarda e taxonomia dos mamíferos

A classificação morfológica microscópica dos pelos foi feita a partir da

análise do terço distal da haste para determinação do padrão cuticular e da região do

escudo para diagnóstico do padrão medular. Foi feita uma ficha técnica com as

características de cutícula e medula seguindo a descrição de Quadros (2002)

(Quadros 16 e 17 e Figuras 47 a 50) e Teerink (2004) como consta nos anexos 3 e 4.

Ainda nesta ficha, o diâmetro da medula dos pelos foi mensurado e registrado

(Apêndices 2 e 3).

Toda a etapa de identificação taxonômica dos animais utilizando os pelos

guarda foram feitas baseados em comparações dos padrões de cutícula e medula

presentes em As et al. (1985), Quadros (2002), Teerink (2004), Martins (2005),

Fernandes (2008), Penna (2009), Khun e Meyer (2010), Vanstreels et al. (2010),

Abreu et al. (2011), Duarte (2013), Silveira et al., (2013), Miranda et al. (2014) e

Alberts et al. (2017). Além da literatura, os padrões tricológicos evidenciados neste

estudo foram comparados com pelos guarda de coleções depositadas em Instituições

públicas, incluindo o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional de

Itatiaia e Zoológico do Rio de Janeiro.
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Quadro 7. Descrição dos critérios para classificação das escamas da cutícula dos pelos guarda

Classificação das escamas da
cutícula dos pelos guarda

Descrição

Imbricamento das bordas das
escamas

Imbricada (Figs. 48A e 48B)
As escamas cuticulares dispõem-se com a borda livre (distal) dirigida para o ápice do
pelo. A borda livre de uma escama sobrepõe-se à borda aderida (proximal) da escama

seguinte, como telhas num telhado.

Pavimentosa (Figs. 48D a 48O)
As escamas cuticulares não apresentam bordas livres e não há sobreposição entre

bordas de escamas adjacentes, como ladrilhos em um assoalho ou azulejos na parede.

Forma das escamas

Folidácea (Figs. 48A e 48B)
A forma das escamas lembra a encontrada em escamas de serpentes; e a superfície do

pelo assemelha-se à pele de uma cobra.

Conoidal (Fig. 48C)
Cada escama envolve todo o perímetro do pelo, descrevendo um cone. A sequência
de cones axiais encaixados ao longo do comprimento do pelo assemelha-se a uma

pilha de copos.

Losângica (Figs. 48D e 48E) As escamas apresentam forma losângica ou hexagonal.

Mosaico (Fig. 48F)
As escamas têm formas poligonais com ângulos bem definidos, compondo um

pavimento composto.

Ondeada (Figs. 48G a 48O)
A forma das escamas não apresenta ângulos definidos; seu contorno é ondeado e

compõe um conjunto de transições suaves entre saliências e reentrâncias de
profundidades variáveis.

Dimensão das escamas

Larga As escamas apresentam largura maior do que comprimento.

Intermediária As escamas apresentam largura aproximadamente igual ao comprimento.

Estreita As escamas apresentam comprimento maior do que largura.

Orientação das escamas

Transversal (Figs. 48J a 48L) As escamas estão dispostas transversalmente em relação ao eixo longitudinal do pelo.

Oblíqua simples (Fig. 48H e 48I)
As escamas estão dispostas inclinadas, apenas para um lado, em relação ao eixo

longitudinal do pelo e não há uma linha central de divergência.

Oblíqua dupla (Fig. 48G)
As escamas estão dispostas em diagonal com o eixo longitudinal do pelo, divergindo

a partir de uma linha central comum e inclinadas para os dois lados em direção às
bordas do pelo.

Irregular (Figs. 48N a 48O)
Há irregularidade na orientação das escamas, as quais ora se apresentam na

transversal, ora oblíquas, e até mesmo longitudinais, ou seja, no sentido do maior
eixo do pelo. Nesse padrão o tamanho das escamas também varia.

Ornamentação da borda das escamas

Lisa As bordas são totalmente desprovidas de ornamentações.

Ornamentada (Figs. 48I, 48L e 48O)
As bordas podem apresentar pequenas saliências e reentrâncias ondeadas, crenadas

ou denteadas, a intervalos regulares ou não e com tamanhos variados.

Continuidade da borda das escamas

Continua A linha da borda da escama é contínua, sem interrupções.

Descontinua (Figs. 48K e 48N)
Com interrupções que deixam a linha de algumas bordas com uma extremidade livre,

ou seja, sem que esteja ligada à linha de outra borda.

Fonte: Quadros (2002)
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Figura 47. Chave de classificação das escamas na região cuticular dos pelos guarda retirada de
Quadros (2002)
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A - Folidácea larga B - Folidácea estreita

C - Conoidal D - Losângica larga

E - Losângica estreita F - Mosaico

G - Ondeada oblíqua dupla H - Ondeada oblíqua simples

I - Ondeada oblíqua simples com a
borda das escamas ornamentadas

J - Ondeada transversal

K - Ondeada transversal com as
bordas das escamas incompletas

L - Ondeada transversal com as
bordas das escamas ornamentadas

M - Ondeada irregular N – Ondeada irregular com a
borda das escamas incompletas

O – Ondeada irregular com a borda
das escamas ornamentadas

Figura 48. Esquema dos padrões cuticulares de pelos guarda retirados de Quadros
(2002)
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Quadro 8. Descrição dos critérios para classificação da medula dos pelos guarda

Critérios para classificação da
medula dos pelos guarda

Descrição

Presença de medula

Ausente (Fig. 44A)

A medula pode estar ausente ao longo de todo o comprimento do pelo ou apenas nos terços proximal e distal; quando isto ocorre não é possível
discernir células medulares e o córtex homogêneo ocupa todo o interior do pelo. Cabe ressaltar a necessidade de discernir a pigmentação cortical,

que se caracteriza por grânulos de pigmento dispersos no córtex, de células medulares, que apresentam parede celular individualizando-as e
separando-as do córtex.

Presente
Mais comumente a medula está presente ao longo do comprimento do pelo e é possível discernir as células medulares, contendo ar e pigmentos,

imersos no centro da matriz cortical.

Continuidade da medula

Contínua Há continuidade na disposição das células medulares ao longo do comprimento do pelo.

Descontínua (Fig. 44B)
Ao longo de todo o pelo ou apenas nos terços proximal e distal, a medula pode apresentar interrupções. Nos espaços onde é interrompida há

preenchimento pela matriz cortical.

Fileiras de células

Unisseriada (Figs. 44C e 44D) Observando a medula em sua largura, nota-se que há apenas uma fileira de células.

Multisseriada (Figs. 44E a 44Q) Observando a medula em sua largura, nota-se que há duas ou mais fileiras de células.

Disposição das células

Anastomosadas (Figs. 44K a 44M) Há fusões entre as células formando arranjos celulares que podem delimitar espaços de córtex com forma e tamanho variados.

Isoladas (Figs. 44H a 44J) Há um espaço preenchido por córtex entre as células, individualizando-as.

Justapostas (Figs. 44E a 44G) As paredes de células adjacentes estão em contato, restando pouca ou nenhuma matriz cortical entre elas.

Ornamentação da margem da medula

Crenada
As margens da medula apresentam saliências semicirculares, adjacentes e contínuas, que se projetam invadindo o córtex. Nesse caso o limite com

o córtex é uma linha crenada.

Crespa
As margens da medula apresentam saliências e reentrâncias de formas e tamanhos variados, que se projetam invadindo o córtex, e conferem

aspecto áspero à linha limite entre o córtex e a medula.

Fimbriada
As margens da medula apresentam muitas saliências e reentrâncias estreitas, com profundidades variáveis e distribuição irregular ao longo das

margens, constituindo uma franja.

Íntegra As margens da medula são lisas e o limite com o córtex é uma linha reta contínua.

Ondeada
As saliências e reentrâncias são largas, profundas e distribuídas irregularmente ao longo das margens; na divisa entre a medula e o córtex, forma-

se uma linha irregularmente ondeada.

Tracejada As margens da medula são lisas e interrompidas a intervalos mais ou menos regulares; o limite da medula com o córtex é uma linha reta tracejada.

Fonte: Quadros (2002)
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Quadro 17. Descrição dos critérios para classificação da medula dos pelos guarda retirada de Quadros (2002) (Continuação)

Forma das células

Alveolar (Fig. 50P)
A medula apresenta várias células na sua largura, que se fundem e delimitam espaços entre si, onde se acumulam grânulos de pigmento e são observados escuros

ao microscópio. É semelhante ao padrão reticulado devido à regularidade dos espaços intercelulares limitados pelas células, mas difere deste por apresentar o
acúmulo de pigmento nos alvéolos. O arranjo das células e alvéolos em linhas transversais ao eixo maior do pelo pode se apresentar ligeiramente abaulado.

Amorfa (Fig. 50K) As células são pequenas, numerosas, e apresentam-se bastante anastomosadas. É difícil distinguir o limite entre elas, dando a aparência de uma massa amorfa.

Anisocélica (Fig. 50E) As células têm forma semelhante, mas tamanhos diferentes e podem atingir o diâmetro da medula.

Cordonal (Fig. 50H) Feixes longitudinais de células, pequenas e numerosas, separados entre si por lamelas de córtex.

Crivada (Fig. 50º)

A medula apresenta mais que uma fileira de células na sua largura e as células se anastomosam umas com as outras circunscrevendo espaços que não apresentam
acúmulo de pigmento em seu interior. Quanto mais larga é a medula, menores e mais numerosos são os espaços circunscritos. Entretanto, o que diferencia este

padrão é a irregularidade na distribuição dos espaços, o aspecto heterogêneo e a presença de mais de um plano de foco, ou seja, movendo o ajuste micrométrico é
possível visualizar camadas de células abaixo e acima do foco principal. A sobreposição dessas camadas de células dificulta, para o tricólogo iniciante, a

diferenciação desse padrão com o anterior.

Escalariforme
(Fig. 50C)

Única fileira de células aproximadamente retangulares e transversais em relação ao maior eixo do pelo. Há disposição sequencial linear e com espaçamento
regular das células, com as lacunas entre elas preenchidas por córtex. Assemelha-se a uma escada, na qual os degraus são os intervalos entre as células.

Fusiforme (Fig. 50I)
As células no centro da medula têm forma de fuso e as das margens são naviculares, podendo estar entremeadas com células que atravessam totalmente a medula

no sentido transversal do pelo e são aproximadamente botuliformes. Podem estar orientadas em linhas levemente abauladas em relação ao maior eixo do pelo.

Glandular (Fig. 44G)
Células alongadas no sentido do maior eixo do pelo e comprimidas umas contra as outras, formando arranjos celulares semelhantes a glândulas acinares agrupadas

em cordões longitudinais.

Listrada (Fig. 50Q)
Semelhante ao padrão alveolar. Entretanto, as cavidades estão alinhadas em filas transversais ao maior eixo do pelo e fundem-se formando barras transversais que

delimitam espaços contínuos, também transversais, com grânulos de pigmento. Esse arranjo celular fornece o padrão de barras claras e escuras alternadas como
nos uniseriados escalariformes, mas nitidamente diferente destes por ser multiseriado.

Literácea (Fig. 50D)
As células têm disposição diagonal ao maior eixo do pelo e devido ao contato dessas com as células vizinhas formam-se estruturas morfológicas semelhantes a

algumas letras do alfabeto romano (por exemplo, H, N, M, Y).

Matricial (Fig. 50L) Há uma matriz amorfa de células fusionadas onde pode-se distinguir poucas células circulares a ovais, de tamanhos variados.

Miliforme (Fig. 50J)
Células retangulares com os bordos arredondados a aproximadamente elípticas, dispostas em duas ou mais fileiras longitudinais; a disposição das células

assemelha-se a grãos de milho em uma espiga.

Poligonal (Fig. 50F)
Células com forma poligonal, comprimidas umas contra as outras; o espaço intercelular é bastante reduzido. A disposição das células assemelha-se à disposição de

ladrilhos em um assoalho. Quando as células têm aproximadamente a mesma forma e tamanho diz-se poligonal regular, quando as células variam em tamanho e
forma diz-se poligonal irregular.

Reticulada (Fig. 50N)

Apresenta mais de uma fileira de células na sua largura e as células se anastomosam umas com as outras circunscrevendo espaços de tamanho variado e forma
predominantemente circular. Não há grânulos de pigmento nos espaços, que podem ser vistos claros no microscópio. Quanto mais larga é a medula, menores e

mais numerosos são os espaços circunscritos. Organiza-se na distribuição dos espaços, dando aspecto homogêneo à rede. Na espessura há somente uma camada de
células de forma que, regulando o foco micrométrico do microscópio, não é possível identificar outros planos de células acima ou abaixo do foco principal.

Trabecular (Fig. 50M)
As células são achatadas como tabiques ou trabéculas e dispõem-se próximas, paralelas entre si e transversais ao maior eixo do pelo. Ligando as trabéculas

paralelas há anastomoses longitudinais.

Fonte: Quadros (2002)
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Figura 49. Chave de classificação das escamas na região medular dos pelos guarda retirada de
Quadros (2002)
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A - Ausente B - Presente

C – Unisseriada Escalariforme D - Unisseriada Literácea

E - Anisocélica F - Poligonal

G - Glândular H - Cordonal

I - Fusiforme J - Miliforme

K - Amorfa L - Matricial

M - Trabecular N - Reticulada

O - Crivada P - Alveolar

Q - Listrada

Figura 50. Esquema dos padrões medulares de pelos guarda retirado de Quadros (2002)
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4.4.1.3 Biologia molecular

4.4.1.3.1 Pré-processamento das amostras fecais

Após a filtragem das amostras fecais em cálice de fundo cônico com tamis e

gaze dobrada 4 vezes, parte do sedimento foi aliquotado em tubos de centrifuga de 15

mL para a identificação da espécie animal autora do material fecal por meio de técnicas

moleculares. Primeiramente, os tubos foram submetidos a uma centrifugação de 2500

RPM por 5 minutos. Em seguida, volume dos tubos com o material fecal foi ajustado

para 5 mL com o auxílio de uma pipeta Pasteur. Posteriormente, o sedimento fecal foi

homogeneizado e submetido a duas centrifugações de 2500 RPM por 5 minutos. Ao

final, os tubos ficaram armazenados sob refrigeração a 4oC a 8oC para realização da

suspensão fecal

4.4.1.3.2 Suspensão fecal

Foram feitas suspensões fecais a 20% a partir das amostras pré-processadas para

posterior extração de DNA com o kit High Pure PCR Template Preparation – Lote

14545100 (Roche®). Para o preparo da suspensão fecal foram adicionados 200 µl do

sedimento fecal e 800 µL de tampão Tris-Ca++ 0,01 M pH 7,2 em tubos de ensaio

estéreis com tampa para vedação, previamente identificados. Posteriormente, as

amostras foram homogeneizadas no agitador de tubos do tipo vortex e centrifugadas a

1500 RPM por 10 minutos. Após a centrifugação, apenas o sobrenadante foi coletado e

transferido para outros tubos de ensaio estéreis, onde foram adicionados 100 µL de

clorofórmio. Logo em seguida, o conteúdo do tubo foi homogeneizado no agitador até

que a mistura adquirisse um aspecto turvo. Os tubos contendo o material foram

deixados em repouso por 10 minutos em ambiente refrigerado de 4oC a 8oC. As

amostras, então, foram submetidas à centrifugação a 1500 RPM por 15 minutos e a

suspensão fecal resultante foi coletada e aliquotada em microtubos eppendorff® de 1,5

mL, que foram armazenados a -20oC.

4.4.1.3.3 Extração de DNA e Reação em Cadeia da Polimerase

A extração de DNA foi feita a partir da suspensão fecal com o kit High Pure

PCR Template Preparation – Lote 14545100 (Roche®) seguindo as recomendações do

fabricante utilizando 200 µL da suspensão fecal. Após três tentativas malsucedidas, as
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amostras foram re-extraídas utilizando um kit QIAamp® Fast DNA Stool Mini Kit (50)

– Lote 148043883 (Qiagen®) seguindo as recomendações do fabricante utilizando 20

µL de amostra fecal.

Para a realização da reação em cadeia da polimerase (PCR) nas amostras de

carnívoros foram adicionados em cada microtubo de 0,2 mL: 1,2 µL de Buffer Tris-KCl

1x (Tris-HCl 20 mM pH 8.4 e KCl 50mM), de 0,4 a 0,55 µL de MgCl2 (50 mM)

(Invitogen™); 0,9 µL de dNTPs (2,5 nM de cada dntp), 1,2 µL do primer forward

Car12Ss2 (5’ GGTTTGGTCCTRGCCTT 3’), 1,2 µL do primer reverse Car12Ss2 (5’

AGCAAGGTGTTATGAGCTAC 3’) que foram descritos por Rodriguez-Castro et al.

(2018) e que amplificam a região RNAr 12Ss2 com cerca de 100 a 150 pares de base do

DNA mitocondrial de animais carnívoros (10 pmol de cada primer), 0,2 µL da Taq

polimerase (1 unidade, Invitrogen™ – Platinum® Taq DNA Polimerase), 0,3 µL de

BSA (0,2 nM – Soro de albumina bovina) e 5,38 µL do DNA extraído, obtendo como

volume final de 10,74 a 10,93 µL. A PCR foi realizada em um termociclador da

Applied Biosystems (Life Technologies®) com temperatura de desnaturação inicial de

95°C por 1 minuto, 35 ciclos a 95°C por 30 segundos, temperatura de anelamento a

52°C por 30 segundos e 72°C por 30 segundos e uma extensão final a 72°C por 10

minutos. O produto amplificado foi verificado na eletroforese em gel de agarose a 1,5%

com adição da solução de Gel Red (Biotum®) e azul de bromofenol (LGC®).

Para as fezes de artiodáctilos, foram adicionados em cada microtubo de 0,2 mL:

1,2 µL de Buffer Tris-KCl 1x (Tris-HCl 20 mM pH 8.4 e KCl 50mM), de 0,5 µL de

MgCl2 (50 mM) (Invitogen™); 0,8 µL de dNTPs (2,5 nM de cada dntp), 1 µL do primer

forward BC-F2 (5’ ATCACCACTATTGTTAATATAAAACC 3’), 1 µL do primer

reverse HCO2198 (5’ TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 3’), que foram

descritos por Chaves et al. (2012) e amplificam a região COI – I (Citocromo oxidase I)

com cerca de 239 pares de base do DNA mitocondrial de animais de diversas Ordens

(10 pmol de cada primer), 0,2 µL da Taq polimerase (1 unidade, Invitrogen™ –

Platinum® Taq DNA Polimerase), 0,3 µL de BSA (0,2 nM – Soro de albumina bovina)

e 5 µL do DNA extraído, obtendo como volume final de 10 µL. A PCR foi realizada em

um termociclador da Applied Biosystems (Life Technologies®) com temperatura de

desnaturação inicial de 96°C por 1 minuto, 40 ciclos de 94°C por 30 segundos,

temperatura de anelamento de 50ºC por 20 minutos, 48 ºC por 5 minutos, 46 ºC por 5

minutos, 44 ºC por 5 minutos, 42 ºC por 5 minutos e 40 ºC por 20 minutos e 72°C por

1,5 minutos e uma extensão final a 72°C por 3 minutos. O produto amplificado foi
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verificado na eletroforese em gel de agarose a 1,5% com adição da solução de Gel Red

(Biotum®) e azul de bromofenol (LGC®).

4.4.1.3.4 Purificação e sequenciamento do DNA

Os produtos de PCR foram purificados com a enzima ExoSAP-IT

(Affymetrix®). Em tubos de 0,2 mL foram adicionados 5 µL do produto amplificado na

PCR e 2 µL da enzima. Todas as amostras foram sequenciadas no sentido forward por

um sequenciador automático 3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems). Ao final, as

sequências nucleotídicas resultantes foram alinhadas e editadas no software BioEdit

versão 7.2.5.

4.4.1.3.5 Classificação das espécies de mamíferos e sequências de referência

Para análise das sequências de DNA obtidas e para produção da árvore

filogenética foi utilizado o software BioEdit versão 7.2.5, disponível gratuitamente

online. Para a classificação taxonômica dos mamíferos foram recuperadas sequências

(referência) dos primers utilizado na base de dados do GenBank (Quadro 18). As

sequências de referência dessa região de mamíferos ainda não depositadas nesta base de

dados foram obtidas por meio da extração, amplificação e sequenciamento de DNA de

fezes de cateto (Pecari tajacu) e queixada (Tayassu pecari) provenientes do Zoológico

do Rio de Janeiro (RioZoo) e de um tecido de cachorro-do-mato (C. thous) do banco de

amostras do LabBMC.
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Quadro 9. Número de acesso das sequências de referência utilizadas retiradas do GenBank

Número de acesso do GenBank Espécies Publicação

KJ508409 Chrysocyon brachyurus -

KT448285 Speothos venaticus Koepfli et al. (2015)

KT591870 Canis familiaris Guo et al. (2016)

AB048589 Canis familiaris Ishiguro et al. (2002)

MF802262 Lycalopex vetulus Rodríguez-Castro et al. (2018)

KT448284 Lycalopex sechurae Koepfli et al. (2015)

NC028314 Leopardus colocolo Li et al. (2016)

NC028320 Leopardus geoffroyi Li et al. (2016)

KR132582 Leopardus pardalis Paijmans et al. (2015)
MF802256 Leopardus guttulus Rodríguez-Castro et al. (2018)

NC028317 Leopardus tigrinus Li et al. (2016)

NC028318 Leopardus wiedii Li et al. (2016)

KM236783 Panthera onca Caragiulo et al. (2014)

NC028311 Puma yagouaroundi Li et al. (2016)

JN999997 Puma concolor -

FCU20753 Felis catus Lopez et al. (1996)

KT372092 Sus scofa Kumar et al. (2017)

Para a extração de DNA do tecido foi realizada a insersão de parte deste material

em microtubos contendo 300 µL de uma solução de TNE 1X (10 mM Tris pH 8,0, 150

mM NaCl e 10 mM EDTA pH8,0). Em seguida foram adicionados aos tubos uma

solução de lise composta por 30 µL de tris-HCL, 30 µL de SDS 20% e 5 µL de

proteinase K (20 mg/mL), que após homogeneização ficaram incubados a 56 °C por

cerca de 12 h.

No dia seguinte, as amostras foram resfriadas à temperatura ambiente e nos

tubos foram adicionados 350 µL da solução de fenol: clorofórmio: álcool isoamílico

(25:24:1). Os tubos foram, então, homogeneizados no agitador tipo vortex e submetidos

a centrifugação de 14500 RPM por 10 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante

foi cuidadosamente transferido para microtubos novos, onde foram adicionados 300 µL

de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1), que foram homogeneizados em agitador tipo

vortex até formar uma solução uniforme. Estes foram submetidos novamente a uma

centrifugação de 14500 RPM por 10 minutos e o sobrenadante foi transferido para

outros tubos. Logo, a partir do volume obtido em cada microtubo, foram adicionados

2,5X de etanol absoluto gelado e 1/10 de acetato de sódio 3M (pH 7,0). Os tubos foram

homogeneizados e armazenados a -20ºC por, no mínimo 4 horas, para precipitação do
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DNA. Após essa etapa, o material foi submetido a centrigugação de 14500 RPM por 10

minutos e seu sobrenadante foi descartado. Foram adicionados 300 µL de etanol a 70%

ao sedimento que foi homogeneizado. Os tubos foram centrifugados novamente a 14500

RPM por 10 minutos e o sobrenadante foi descartado. Todo o álcool existente nos tubos

foi retirado e estes foram incubados a 37ºC por 30 minutos. Por fim, foram adicionados

no tubo contendo DNA 100 µL de água estéril. Estes foram homogeneizados e

incubados a 56ºC durante 12 horas e, em seguida, armazenados a -20ºC. Logo após a

extração de DNA, uma reação de PCR foi realizada seguindo o mesmo procedimento do

item 4.4.1.3.3 e a posterior purificação de DNA conforme o item 4.4.1.3.4.

4.4.2 Detecção de parasitos gastrintestinais

4.4.2.1 Técnicas coproparasitológicas

No laboratório de Bioagentes Ambientais da Disciplina de Parasitologia do

Instituto Biomédico da UFF, as amostras fecais foram cadastradas e depois foram

homogeneizadas com água destilada, sendo então filtradas em tamis com gaze dobrada

quatro vezes, e transferida para cálice de fundo cônico (Figura 51A). O filtrado foi

aliquotado em tubos de centrífuga com volume de 15 mL de fundo cônico e em

microtubos com volume de 2 mL (Figuras 51B e 51C) para a realização das técnicas

coproparasitológicas qualitativas que seguem abaixo:

 7 mL em tubo de centrífuga de fundo cônico para realização da técnica

de centrífugo sedimentação de Ritchie (1948) modificada por Young et

al. (1979);

 15 mL em tubo de centrífuga de fundo cônico para realização da técnica

de centrífugo flutuação de Faust et al. (1938);

 15 mL em tubo de centrífuga de fundo cônico para realização da técnica

de centrífugo flutuação de Sheather (1923) modificada por Huber et al.

(2003);

 Uma parte do filtrado foi deixado sedimentar em cálice de fundo cônico

por 24 horas para realização da técnica de Lutz (1919);

 1,5 mL em microtubos com fundo cônico para a técnica do ensaio

Imunoenzimático para detecção de antígenos de Cryptosporidium sp.
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A leitura das lâminas de microscopia obtidas de cada técnica e a fotomicrografia

foram realizadas no microscópio óptico binocular Olympus® BX 41, inicialmente, em

aumento de aproximadamente 100 vezes e, para confirmação, se necessário, em 400

vezes, acoplado a câmera digital Samsung® SDC415 com software de captura

Honestech® PVR. Foram selecionadas cinco estruturas parasitárias de cada morfotipo

parasitário para descrição e mensuração em microscópio óptico utilizando um aumento

de 400 vezes com uma ocular micrométrica Olympus® SWH.

4.4.2.1.1 Técnica de Ritchie (1948) modificada por Young et al. (1979)

Esta técnica tem como fundamento a centrífugo-sedimentação e foi utilizada

seguindo o protocolo preconizado por Cerqueira (1988). Foi acrescentado aos tubos

plásticos cônicos de centrifugação, contendo 7 mL do material filtrado, uma gota de

A

B

C

Figura 51. A – Filtragem das fezes em cálice de fundo cônico e gaze dobrada. B –
Aliquotagem do filtrado em tubos de centrifuga de 15 mL. C – Aliquotagem do filtrado
em microtubos de 2 mL. Foto: autor
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detergente (Ypê® neutro) e 3 mL de acetato de etila P.A. (Vetec®). Procedeu-se a

homogeneização seguida por centrifugação durante 2 minutos a 2000 RPM. Desprezou-

se o sobrenadante e acrescentou-se ao sedimento água destilada até completar o volume

de 7 mL. Após a homogeneização, o material foi, novamente, centrifugado por 2

minutos a 2000 RPM. O sobrenadante foi descartado e, com uma pipeta do tipo Pasteur

descartável primoutilizada, foi colocada uma gota de água destilada no tubo,

procedendo-se nova homogeneização. Transferiu-se uma gota desse material para uma

lâmina de microscopia, e adicionou-se uma gota de água destilada na amostra e na

lâmina, com o intuito de facilitar a leitura. O material foi coberto por uma lamínula (24

x 32 mm), procedendo a leitura no microscópio.

4.4.2.1.2 Técnica de Faust et al. (1938)

Essa técnica baseia-se na pesquisa de estruturas de parasitos por centrifugo

flutuação com solução de sulfato de zinco. A amostra no tubo plástico de centrífuga de

fundo cônico foi submetida à centrifugação por 1 minuto a 2500 RPM. O sobrenadante

foi descartado, acrescentou-se ao sedimento água destilada até completar 15 mL,

homogeneizou-se o material e o mesmo foi, novamente, centrifugado por 1 minuto a

2500 RPM. Esse procedimento foi repetido diversas vezes, até que o sobrenadante

ficasse límpido. Após a lavagem, o sobrenadante foi descartado, sendo o sedimento

suspenso com solução de sulfato de zinco – ZnSO4.7 H2O (Vetec®) com densidade

1,180 g/mL. O material foi homogeneizado e centrifugado por 1 minuto a 2500 RPM,

objetivando formar uma película de flutuação. Em seguida, os tubos foram dispostos,

cuidadosamente, em estantes. Utilizando-se uma alça de platina em ângulo de 90 graus,

a película de flutuação foi coletada e transferida para lâmina de microscopia, repetindo

esse procedimento por quatro vezes. Após as quatro alçadas, cobriu-se o material com

uma lamínula (tamanho 22 x 22 mm) e procedeu-se a leitura em microscópio.

4.4.2.1.3 Técnica de Sheather (1923) modificada por Huber et al. (2003)

Essa técnica apresenta como fundamento a centrífugo-flutuação com solução de

sacarose com densidade de 1,300 g/mL. No laboratório transferiu-se 15 mL do filtrado

da amostra para tubos plásticos de centrífuga de fundo cônico, sendo submetido à

centrifugação por 10 minutos a 1500 RPM. O sobrenadante foi descartado e o

sedimento foi suspenso em solução saturada de sacarose até o volume de 15 mL, sendo
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submetido à centrifugação por 5 minutos a 1500 RPM. Após esse procedimento, os

tubos foram dispostos em estantes e adicionou-se solução de sacarose até a formação de

um menisco positivo sobre o qual foram colocadas lamínulas (22 x 22 mm), que

permaneceram em repouso por 3 minutos. Em seguida, as lamínulas foram retiradas,

cuidadosamente, e depositadas sobre lâminas de microscopia, procedendo a leitura do

material em microscópio.

4.4.2.1.4 Técnica de Lutz (1919)

Essa técnica fundamenta-se na sedimentação espontânea de estruturas de

parasitos em cálice de fundo cônico. Parte do material obtido após homogeneização em

água destilada e filtração foi deixado sedimentar em um cálice de fundo cônico com

capacidade de 250 mL. Para isso, adicionou-se água destilada ao filtrado até completar

o volume do cálice, que foi coberto com filme de PVC transparente e mantido em

repouso para sedimentação por 24 horas. Após esse período, com uma pipeta

descartável do tipo Pasteur primoutilizada, coletou-se uma alíquota do sedimento e

transferiu-se uma gota do mesmo para uma lâmina de microscopia. Essa foi coberta com

lamínula (24 x 32 mm) que, então, foi encaminhada para leitura em microscópio.

4.4.2.1.5 Ensaio imunoenzimático para pesquisa de Cryptosporidium sp.

As amostras congeladas em microtubos foram processadas no laboratório de

Imunodiagnóstico do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense para

realização do ensaio imunoenzimático (ELISA – Enzyme linked immunosorbent assay),

objetivando aumentar a sensibilidade de detecção do protozoário Cryptosporidium sp. O

kit adquirido comercialmente foi “Cryptosporidium antigen detection microwell” (IVD

Research®) lote: LN1280.

Antes da realização do ensaio imunoenzimático foi feita uma pré-diluição

utilizando 60 µL da amostra e 60 µL do diluente fornecido pelo kit. Após a diluição foi

transferido para a placa do ensaio 100 µL desta solução e assim realizou-se a técnica

como preconizado pelo fabricante. As placas foram lidas em leitor de ELISA (Thermo

plate® TP-reader LGC Biotecnologia LTDA) com comprimento de onda de acordo com

as normas técnicas do kit (Figura 52).
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Na próxima página há um fluxograma da metodologia utilizada neste estudo

(Figura 53).

Figura 52. Processamento do Ensaio
Imunoenzimático para detecção de antígenos de
Cryptosporidium sp. Foto: autor
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Figura 53. Fluxograma da metodologia utilizada na coleta e processamento das amostras fecais de
mamíferos carnívoros e artiodáctilos do Parque Nacional de Itatiaia, Brasil
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4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Todos os resultados referentes a identificação do animal (autor do material

fecal), bem como dos parasitos identificados por meio das técnicas coproparasitológicas

e do ensaio imunoenzimático foram armazenados em banco de dados do software

Microsoft Office Excel 2007®. As análises realizadas e apresentadas no capítulos de

resultados seguem abaixo:

 Os pontos de coleta georeferenciados das amostras fecais foram plotados em

mapas que foram confeccionados utilizando o programa Arcgis versão 10.5

(ArcMap®). Este mapa teve seu layout confeccionado onde foram incluídas as

marcações das trilhas, estradas e travessias do Parque Nacional de Itatiaia. Os

pontos de coleta das amostras fecais dos animais, na primeira seção do capítulo

de resultado seguem apresentados no grupo taxonômico de Ordem;

 A quantidade amostras recuperadas nas trilhas, travessias e estrada segue

demonstrada de forma descritiva em frequência absoluta;

 No capítulo de resultado foi apresentado a morfologia do material fecal coletado,

bem como a frequência de identificação taxonômica dos animais. A

identificação do animal autor do material fecal foi realizada associando as

descrições morfológicas de Chame (2003) e Borges e Tomás (2008). Após

comparação entre os referidos autores, as amostras fecais foram submetidas a

uma classificação final seguindo os seguintes critérios:

o Utilização da classificação proposta por ambos os autores, quando houve

concordância entre os mesmos, mantendo-se a taxonomia descrita por

ambos;

o Utilização da descrição no grupo taxonômico de Ordem quando as

amostras foram classificadas em Família por um autor e em Ordem por

outro;

o Utilização da classificação em grupo taxonômico de Ordem quando os

autores discordaram na descrição da morfologia do material fecal em

Família;

o Utilização da classificação proposta por pelo menos um autor, quando

não foram recuperadas informações morfológicas compatíveis descritas

pelo (s) outro (s) autor (es);
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o A inserção na categoria “hospedeiro não classificado” quando a

morfologia da amostra fecal não foi descrita por nenhum dos autores.

 Segue descrito o padrão morfológico evidenciado dos pelos guarda recuperados

nas amostras fecais, bem como os padrões cuticulares e medulares utilizados

para identificar os animais. A identificação do animal pela tricologia segue de

forma descritiva por meio de frequência;

 A identificação do animal por meio das ferramentas moleculares também segue

descrita de forma descritiva, sendo apresentado em frequência. Na identificação

do animal pelas técnicas moleculares foi utilizado o programa de alinhamento

BioEdit® versão 7.2.5. Para a confecção das árvores filogenéticas foi utilizado o

programa Mega® versão 6 e para a sua formatação o Dendroscope®.

 As árvores filogenéticas foram confeccionadas utilizando o algoritmo Maximum

Likelihood (ML), modelo Tamura Nei Model com base nos fragmentos obtidos

do gene mitocondrial 12S RNAr para os carnívoros e COI – I para os

artiodáctilos. As árvores foram produzidas utilizando sequências de referências

que foram descritas 4.4.1.3.5;

 A partir das técnicas laboratoriais de identificação do animal autor do material

fecal, ou seja, análise macroscópica das fezes, tricologia dos pelos guarda e a

biologia molecular (PCR seguida pelo sequenciamento) foi obtida uma

classificação final desse animal. Para atingir tal classificação, foi utilizada a

identificação:

o Obtida pelas três técnicas laboratoriais associadas que concordaram na

identificação taxonômica no menor grupo possível de classificação para

cada técnica;

o Obtida de no mínimo duas técnicas laboratoriais associadas que

concordaram na identificação taxonômica no menor grupo possível de

classificação para cada técnica;

o Obtida pela biologia molecular associada a macroscopia, quando por

meio do sequenciamento e da tricologia foram identificadas espécies de

pequenos felídeos diferentes;

o Ordem Carnivora NIE (Carnívoros Não Identificados em Espécie)

quando as amostras fecais foram classificadas somente no grupo

taxonômico de Ordem pela macroscopia;

o Ordem Carnivora NIE quando as amostras fecais foram classificadas

somente no grupo taxonômico de Família pela macroscopia;
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o Ordem Carnivora NIE quando uma técnica identificou uma espécie de

canídeo e a outra identificou uma espécie de felídeo, mesmo que

macroscopia do material fecal fosse similar a de alguma família;

o Ordem Carnivora NIE quando a amostra foi classificada como de felídeo

pela macroscopia, apresentou pelos de carnívoros de mustelídeos ou

procionídeos e não obteve sequência gênica de felídeo;

o Ordem Carnivora NIE quando a amostra foi classificada como de felídeo

pela macroscopia, apresentou pelos canídeos e não obteve sequência

gênica;

o Ordem Carnivora NIE quando a amostra apresentou grande volume fecal,

foi classificada como carnívoro pela macroscopia, tinha pelos de

mustelideo e não obteve sequência gênica.

 O resultado da concordância das técnicas de identificação foi apresentado no

capítulo de resultados de forma descritiva, ou seja, em frequência. A

classificação final obtida foi utilizada na descrição dos resultados

parasitológicos.

 A frequência de identificação das espécies de carnívoros e artiodáctilos a partir

da associação das técnicas seguem apresentadas de acordo com as trilhas,

estradas e travessias do PNI, onde tais amostras foram recuperadas;

 A classificação final obtida do animal autor do material fecal foi utilizada na

descrição dos resultados parasitológicos. A amostra fecal foi considerada

positiva para parasitos gastrintestinais quando foi detectado pelo menos uma

estrutura parasitária de cisto, oocisto, ovo ou larva de nematoide e/ou quando foi

detectado antígeno do protozoário Cryptosporidium sp.;

 Larvas de nematoide foram contabilizadas separadamente dos ovos de

nematoides de casca fina. Tal conduta foi tomada por não se ter certeza se tal

forma evoluiu do ovo de nematoide de casca fina que também foi detectado

nesse estudo, dessa forma não se tem certeza se os mesmos pertenciam ao

mesmo táxon parasitário. Além disso, nesse estudo também foi contabilizado o

resultado positivo dos antígenos de Cryptosporidium sp., portanto, não foi

utilizado o termo forma evolutiva e sim estrutura parasitária.

 O resultado foi identificado de forma descritiva no menor grupo taxonômico

possível. A frequência foi determinada dividindo o número de amostras

positivas pelo número total de amostras coletadas, sendo estes dados
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apresentados de forma descritiva de acordo com os grupos taxonômicos com o

qual foi classificado o mamífero, ou seja, Ordem, Família e Espécie;

 Os pontos de coleta georeferenciadas das amostras identificadas pelo menos até

gênero, positivas para estruturas parasitárias e também para Cryptosporidium sp.

foram plotadas no mapa do PNI utilizando o programa Arcgis versão 10.5

(ArcMap®);

 Optou-se por contabilizar os parasitos por estrutura parasitária, incluindo essa

contabilização nos índices de riqueza, diversidades e similaridade sem levar em

consideração os diferentes morfotipos de ovos de helmintos e oocistos de

protozoários contabilizados no mesmo táxon. Estes testes estatísticos foram

analisados utilizando o software Microsoft Excel® e o Past® versão 3.2.2

(HAMMER, 2018).

o Para se verificar a riqueza parasitária em cada animal identificado, pelo

menos até gênero, bem como para analisar a suficiência amostral foram

confeccionados gráficos denominados curva de acumulação de parasitos

(Colwell e Coddington, 1994). Para construção desses gráficos foi

incluída a riqueza total de estruturas parasitárias evidenciadas no grupo

de amostras fecais pertencentes à espécie do mamífero;

o A diversidade parasitária foi analisada estatisticamente utilizando os

índices de Shannon (H’) e Simpson © descritos por Krebs (1999).

Quanto maior o valor do índice Shannon e quanto mais o índice de

Simpson se aproximou do valor 1 maior foi a diversidade parasitária

evidenciada naquele animal. A significância estatística da diversidade

parasitária do índice de Shannon foi analisada entre os animais

identificados pelo menos até gênero por meio do teste t proposto por

Poole (1974) utilizando um nível de significância de 5%. Também foi

utilizado neste estudo o índice de Sorensen (S) descrito por Krebs (1999)

para comparar a similaridade de estruturas parasitárias entre os animais

identificados. Essa comparação foi realizada confrontando o resultado

parasitológico de uma espécie pela outra. A medida que o valor desse

índice se aproximou do valor = 1, maior foi o padrão de similaridade de

parasitos diagnosticados nas amostras fecais dos animais.

 Os resultados de associações parasitárias, ou seja, a detecção de diferentes

estruturas em uma mesma amostra fecal foi apresentada de forma descritiva

como frequência.
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5. RESULTADOS

Foram coletadas 244 amostras fecais compatíveis com fezes de carnívoros e

artiodáctilos durante a realização de expedições no Parque Nacional de Itatiaia (PNI).

Destas, 192 (78,7%) foram encontradas na parte alta do parque, 47 (19,3%) em

Visconde de Mauá e 5 (2%) na parte baixa. O maior número de coletas, 31 (12,7%),

ocorreu na travessia Ruy Braga e Abrigo Água Branca, seguido pela trilha do Vale das

Cruzes, 30 (12,3%), e da Antiga Estrada do Carvão, onde foram coletadas 26 (10,6%)

(Tabela 1 e Figura 54).

Figura 54. Mapa dos pontos de coleta das amostras fecais coletadas no Parque Nacional de
Itatiaia, Brasil. Fonte: Laís Verdan Dib (UFF) e Camila Francisco Gonçalves (UFSCar)
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Tabela 1. Trilhas, travessias e outros percursos realizados no período de junho de 2017 a abril de 2018 no
Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Percursos
Distância

percorrida
Nº de amostras

coletadas

Trilhas da Parte baixa

Três picos 14 km 3

Complexo Maromba 8 km 0

Lago azul 1 km 0

Mirante do último Adeus 7,4 km 0

Trilha das borboletas 1,8 km 0

Trilhas da Parte alta

Antiga estrada do carvão 10,1 km 26

Asa de Hermes 6 km 3

Base da Pedra Assentada 3,2 km 4

Base das Prateleiras 4 km 4

Cachoeira Aiuruoca 22,2 km 18

Cachoeira das flores 2,6 km 0

Circuito 5 lagos 12 km 19

Circuito Couto-Prateleiras 13,2 km 5

Cume das Agulhas Negras 15,8 km 3

Morro da Antena 6 km 0

Morro do Couto 6 km 1

Ovos da Galinha 14,1 km 7

Pedra do Altar 6 km 0

Pedra da Tartaruga e Pedra da maçã 1 km 0

Pedra do Camelo 1,2 km 0

Pedra do Sino 16 km 1

Pedra Furada 5,2 km 8

Rebouças 6 km 20

Trilhas de Visconde de Mauá

Alto dos Brejos 6,4 km 1

Mata Cavalo 16,2 km 7

Morro cavado 12,6 km 3

Vale das Cruzes 9,2 km 30

Estradas*

Abrigo Rebouças¹ 1 km 0

Casa de pedra¹ 1 km 2

Centro de visitantes² - 0

Estrada “Da casa de Pedra a entrada das Prateleiras” ¹ 28 km 24

Propriedades de moradores³,4,5 9,6 km 6

Sítio do Yamagata² 1,4 km 0

Travessias

Ruy Braga + Abrigo Água Branca 22 km 31

Rancho Caído 27 km 1

Serra Negra 35 km 17

Total 352,2 km 244

* Estradas percorridos nas dependências do PNI. ¹ - Localizado na parte alta do PNI. ² -
Localizado na parte baixa do PNI. ³ - Localizado em Visconde de Mauá. 4 – Localizado
na travessia Ruy Braga 5 – Localizado em Campo redondo, Itamonte, Minas Gerais
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Após a coleta, as amostras fecais foram encaminhadas ao laboratório para a

identificação do mamífero autor das fezes e para a pesquisa de estruturas parasitárias.

Para a identificação dos hospedeiros foi realizada, primeiramente, a análise morfológica

macroscópica das fezes. Segundo a classificação proposta por Chame (2003), nesse

estudo foi possível incluir 213 (87,3%) amostras fecais na Ordem Carnivora e 31

(12,7%) na Ordem Artiodactyla. Das 213 amostras classificadas na Ordem Carnivora,

76 (31,1%) foram diferenciadas no âmbito de Família Felidae e 10 (4,1%) em Família

Canidae. Não foi possível estabelecer uma classificação para Família em 127 (52%)

amostras, sendo essas, portanto, inseridas na categoria “Carnívoros Não Identificados

para Família” e descritas nesse estudo como “Carnívoros NIF” (Tabela 2).

Utilizando a classificação proposta por Borges e Tomás (2008), foi possível

distinguir 102 (41,8%) amostras fecais como pertencentes à Ordem Carnivora e 31

(12,7%) à Ordem Artiodactyla. Dentro da Ordem Carnivora, 5 (2%) amostras fecais

foram classificadas como pertencentes à Família Canidae, 28 (11,5%) como da Família

Felidae e 69 (28,3%) como “Carnívoros NIF”. Além destas, 111 (49,5%) amostras não

se enquadraram em nenhum dos morfotipos fecais descritos pelos autores, e dessa forma

foram inseridas nesse estudo como “hospedeiro não classificado” (Tabela 2).

Além disso, foi incluído na tabela o número de amostras que apresentaram

informações discordantes em relação à sua classificação taxonômica entre os autores e

também as amostras em que foi possível realizar a classificação taxonômica do animal

utilizando somente informações fornecidas por um dos autores. Com base nos critérios

descritos no subitem 4.5, estas amostras foram reclassificadas em grupos taxonômicos

menos inespecíficos e este resultado foi utilizado no somatório para a classificação final

das amostras fecais analisadas (Tabela 2).

Após a análise morfológica das fezes segundo os parâmetros descritos por

Chame (2003) e Borges e Tomás (2008), das 244 amostras fecais coletadas, 213

(87,3%) foram inseridas na Ordem Carnivora e 31 (12,7%) na Ordem Artiodactyla.

Dentre as amostras da Ordem Carnivora, 76 (31,1%) apresentaram padrões

morfológicos típicos da Família Felidae e 4 (1,6%) da Família Canidae. A classificação

em termos de Família não foi possível de ser aplicada em 133 (54,5%) amostras fecais.

As amostras coletadas da Ordem Artiodactyla, 31 (12,7%), não foram classificadas em

menores níveis taxonômicos por Chame (2003), por isso optou-se por manter a

classificação das amostras somente no grupo taxonômico de Ordem (Tabela 2).
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Carnívoros NIF – Carnívoros não identificados para Família

De forma geral, as fezes de animais da Família Felidae, apresentaram coloração

marrom, variando de tons claros a escuros, com muitos pelos, forma cilíndrica,

compacta, segmentada e apresentando uma das extremidades mais afiladas. Algumas

possuíam apêndice, manchas calcárias na superfície e vestígios de outros animais como

ossos, penas, patas e garras (Figura 55C). O material fecal da Família Canidae

apresentou formato cilíndrico, às vezes segmentado, coloração marrom, vestígios de

vegetais, principalmente sementes e frutas, pelos e, em alguns casos, odor característico,

restos de presas e também de lixo, incluindo embalagens de alimentos industrializados

(Figura 55 D).

Já as amostras dos artiodáctilos tinham coloração enegrecida, formato

arredondado ou cilíndrico, segmentadas, com uma das extremidades pontiaguda e a

outra côncava, além de restos vegetais (Figura 55B). As amostras classificadas como

pertencentes à Ordem Carnivora apresentaram formato, mensurações do diâmetro e

remanescentes da dieta compatíveis tanto com indivíduos das Famílias Felidae e

Canidae e, portanto, não foram classificadas taxonomicamente de forma mais específica

(Figura 55A).

Tabela 2. Identificação dos mamíferos por meio da análise morfológica macroscópica das amostras fecais
coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Ordem Carnivora 213 (87,3%) 102 (41,8%) 102 111 213 (87,3%)

Família Felidae 76 (31,1%) 28 (11,5%) 5 71 76 (31,1%)

Família Canidae 10 (4,1%) 5 (2%) 4 - 4 (1,6%)

Carnívoros NIF 127 (52%) 69 (28,3%) 59 74 133 (54,5%)

Ordem Artiodactyla 31 (12,7%) 31 (12,7%) 31 - 31 (12,7%)

Hospedeiro não classificado - 111 (49,5%) - - -

Classificação macroscópica

das amostras fecais

Chame (2003)

(n=244)

Borges e Tomás (2008)

(n=244)

Concordância

entre os autores

Associação de informações

(n=244)

Reclassificação das

amostras discordantes

entre os autores
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A segunda etapa de identificação dos mamíferos foi a análise tricológica dos

pelos guarda presentes nas fezes desses animais. Todas as amostras foram analisadas, no

entanto a tricologia pode ser aplicada somente em 223 (91,4%) amostras, já que 21

(8,6%) não apresentaram pelos guarda. Durante a triagem dos pelos guardas

previamente separados, foram observados materiais com diferentes estados de

conservação, tamanho e padrões de coloração, sendo estes parâmetros utilizados para a

seleção destes pelos para a tricologia (Figura 56). Todos os pelos guarda utilizados na

análise tricológica foram caracterizados morfologicamente como segue descrito no

Quadro 19.

Figura 55. Fezes classificadas após análise
morfológica macroscópica: A – Ordem Carnivora. B –
Ordem Artiodactyla. C – Família Felidae. D – Família
Canidae. Foto: autor
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Figura 56. Pelos guarda classificados após análise morfológica macroscópica: A –
Pelos guarda de Chrysocyon brachyurus com coloração variando entre o amarelo –
dourado a alaranjado. B – Pelos guarda de felídeo predominantemente pretos com
uma faixa amarelada na região do escudo. C – Pelo guarda de mustelídeo com
coloração totalmente preta. D – Pelo guarda de mefetídeo bicolor apresentando base
preta e a região do escudo branca. E – Pelo guarda de Nasua nasua com coloração
acastanhada. F - Pelo guarda de Procyon cancrivorus pretos G – Pelos guarda de
artiodáctilos totalmente pretos. Foto: autor
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Quadro 10. Caracterização dos pelos guarda de carnívoros e artiodáctilos identificados nas amostras fecais coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Espécies Tamanho médio dos
pelos guarda (cm)

Morfologia dos pelos guarda analisados

Família Canidae

Chrysocyon brachyurus 3,3 ± 1,5

Pelos longos, ondulados, delgados ou espessos. Coloração do pelo variou entre totalmente amarelo – dourado a alaranjado. Além
destes, foram observados pelos com diversos padrões de 2 a 3 bandas de cores: alguns com região proximal (próxima ao bulbo)

amarelada a alaranjada e distal (do escudo à ponta) amarronzada; região proximal e extremidade amarelada a alaranjada com escudo
preto; região proximal amarronzada, escudo preto e região distal amarelada a alaranjada; região proximal amarronzada, escudo

amarelado a alaranjado e região distal preta.

Cerdocyon thous 1,2 ± 0,3
Pelos retilíneos ou levemente curvos e espessos. Coloração variou entre pelos totalmente amarronzados ou pretos e pelos com

padrões de 2 a 3 bandas de cores: alguns com a região proximal e parte do escudo pretos e a ponta amarelada; com a região
proximal amarelada, maior parte do escudo acastanhada e a ponta amarelada.

Família Felidae

Leopardus guttulus 1,4 ± 0,6
Pelos retilíneos e delgados. Coloração variou entre pelos totalmente pretos e padrões com 3 bandas de cores: pelos com as regiões

proximal e distal castanhos e uma banda amarela no escudo.

Leopardus pardalis 1,8 ± 0,5
Pelos retilíneos e delgados. Coloração variou entre pelos totalmente amarelados ou pretos e pelos com 2 a 3 bandas de cores: alguns

com a região proximal preta e a distal amarelada; com a região proximal preta, o escudo amarelado e a ponta preta.

Puma yagouaroundi 2,7 ± 1,6
Pelos retilíneos e delgados. Coloração variou entre pelos totalmente castanhos, pretos e também com 2 a 3 bandas de cores: região

proximal amarelada e distal preta; região proximal e distal pretas com banda amarelada no escudo.

Leopardus wiedii 1,4 ± 0,3
Pelos retilíneos e delgados. Coloração variou entre pelos totalmente pretos e padrões com 2 a 3 bandas de cores: região proximal

amarelada com o escudo e extremidade distal pretas, região proximal amarelada e escudo e extremidade distal castanhos; pelos com
as regiões proximal e distal pretos e uma banda amarela no escudo.

Família Mustelidae 2,4 ± 0,5 Pelos retilíneos ou levemente encurvados com coloração totalmente amarronzada ou preta ou bicolores com partes de cor creme.
Família Mephetidae 2,2 ± 0,8 Pelos retilíneos a curvos com coloração totalmente preta, branca ou bicolores.
Família Procyonidae 1,9 ± 0,4 Pelos curvos a ondulados, levemente espessos de coloração acastanhada ou preta.
Procyon cancrivorous 1,6 ± 0,4 Pelos levemente ondulados de coloração totalmente preta ou acastanhada
Nasua nasua 2,2 ± 0,4 Pelos curvos a ondulados e levemente espessos e acastanhados
Ordem Artiodactyla 1,7 ± 0,1 Pelos guarda extremamente espessos, ásperos, ondulados e de coloração preta.
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De forma geral, das 244 amostras analisadas, em 140 (57,4%) foram

recuperados pelos guarda de animais da Ordem Carnivora, em 24 (9,8%) da Ordem

Artiodactyla e em 21 não foram evidenciados pelos guarda. Na Ordem Carnivora, em

90 (36,9%) amostras foram evidenciados pelos guarda de animais da Família Canidae,

em 14 (5,7%) da Família Felidae, em 18 (7,4%) da Família Mustelidae, em 13 (5,3%)

da Família Mephetidae e em 5 (2%) da Família Procyonidae (Tabela 3).

Tabela 3. Identificação taxonômica dos mamíferos silvestres por meio da tricologia dos pelos guarda das
amostras fecais coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Classificação das amostras pela tricologia Amostras fecais (n= 244)

Ordem Carnivora 140 (57,4%)

Família Canidae 90 (36,9%)

Família Felidae 14 (5,7%)

Família Mustelidae 18 (7,4%)

Família Mephetidae 13 (5,3%)

Família Procyonidae 5 (2%)

Ordem Artiodactyla 24 (9,8%)

Ordem carnívora + outras Ordens 110 (48,7%)

Outras Ordens de animais 59 (24,2%)

Não foram classificadas* 21 (8,6%)
* Pelo guarda ausente

Das 140 amostras da Ordem Carnivora, em 85 foi possível identificar a espécie

do carnívoro. Na Família Canidae foram detectados pelos guarda de C. brachyurus em

65 (26,6%) amostras fecais e C. thous em 1 (0,4%). Já na Família Felidae, 4 espécies

foram diferenciadas, entre elas L. pardalis em 5 (2%) amostras fecais, L. guttulus e P.

yagouaroundi em 4 (1,6%) cada e L. wiedii em 1 (0,4%). Na Família Procyonidae,

foram identificadas as espécies P. cancrivorus em 3 (1,2%) e N. nasua em 2 (0,8%).

Além disso, pelos guarda das Ordens Rodentia, Didelphimorphia, Pilosa e Lagomorpha

também foram recuperados nas amostras analisadas. De forma geral, a identificação da

espécie animal pela tricologia foi determinada somente nas amostras fecais dos

carnívoros, sendo realizada em 85 (34,8%) das 244 das amostras fecais coletadas no

PNI (Tabela 4).
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Tabela 4. Identificação taxonômica dos mamíferos silvestres por meio da tricologia dos pelos guarda das
amostras fecais coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Classificação das amostras pela tricologia Amostras fecais (n=244)

Ordem Carnivora 140 (57,4%)

Família Canidae 90 (36,9%)

Chrysocyon brachyurus 65 (26,6%)

Cerdocyon thous 1 (0,4%)

Família Canidae NIE* 24 (9,8%)

Família Felidae 14 (5,7%)

Leopardus pardalis 5 (2%)

Leopardus guttulus 4 (1,6%)

Puma yagouaroundi 4 (1,6%)

Leopardus wiedii 1 (0,4%)

Família Mustelidae 18 (7,4%)

Família Mephetidae 13 (5,3%)

Família Procyonidae 5 (2%)

Procyon cancrivorus 3 (1,2%)

Nasua nasua 2 (0,8%)

Ordem Artiodactyla 24 (9,8%)

Carnivora + Ordens Rodentia/Ordem Didelphimorphia 110 (48,7%)

Ordens Rodentia/Ordem Didelphimorphia (Fig. 60A a 60D) 56 (22,9%)

Ordem Lagomorpha, Família Leporidae (Fig. 60E, 60F) 1 (0,4%)

Ordem Lagomorpha, Família Leporidae + Ordem Rodentia 1 (0,4%)

Ordem Pilosa, Família Myrmecophagidae (Fig. 60G, 60H) 1 (0,4%)

Não foram classificadas** 21 (8,6%)
* NIE – Não identificado para Espécie. ** Pelo guarda ausente

Entre os carnívoros, foram identificados pelos guarda das Famílias Canidae,

caracterizados por apresentarem a região da medula multisseriada com margens íntegras

e células anisocélicas, padrão indicado por seta preta na Figura 57B e 57D. Quanto às

características específicas das espécies, a cutícula de C. brachyurus apresentou escamas

ondeadas, com bordas lisas e dispostas de forma irregular, sem ângulo definido em

relação ao eixo maior do pelo no terço distal da haste (Figura 57A). Já na cutícula dos

pelos de C. thous as escamas tinham formato ondeado com bordas ornamentadas e

estavam organizadas transversalmente ao maior eixo do pelo (Figura 57C).
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Os pelos guarda característicos da Família Felidae apresentaram medula

multisseriada com margens fimbriadas e células trabeculares. Todas as medulas das

espécies identificadas neste estudo foram classificadas como largas, ou seja, ocupando

mais de 2/3 da largura do pelo (Figuras 58B, D, F e H). Os pelos guarda de L. pardalis

apresentaram cutícula com escamas imbricadas e formato folidáceo intermediário

(Figura 58A). A cutícula dos pelos guarda de L. guttulus apresentaram escamas

pavimentosas, losângicas e estreitas (Figura 58C). No caso do P. yagouaroundi, as

escamas estavam organizadas de forma pavimentosa, como um mosaico ou losângica

larga com bordas levemente ornamentadas (Figura 58E). Por fim, L. wiedii foram

evidenciadas escamas imbricadas com formato folidáceo muito estreito (Figura 58G).

A B

C D

Figura 57. Padrões cuticulares (esquerda) e medulares
(direita) dos pelos guarda das espécies da Família Canidae
em aumento de 400x: A, B – Chrysocyon brachyurus. C, D
– Cerdocyon thous. Foto: autor
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Nos pelos guarda da Família Mustelidae foi observada a medula multisseriada

com margem ondeada e células trabeculares e a cutícula pavimentosa, ondeada,

transversal, lisa e contínua, compatível tanto com Galictis cuja quanto com Eira

barbara (Figuras 59A, 59B). Na Família Mephetidae foram detectados pelos cuja

cutícula foi classificada como pavimentosa ondeada, transversal, lisa e contínua; e

medula como multisseriada, com a borda íntegra e formato matricial (Figuras 59C,

59D). Na Família Procyonidae foram diagnosticados pelos com a cutícula com escama

pavimentosa, ondeada e organizada de forma irregular com margens ornamentadas

(Figura 59E). Nesta Família foram recuperados tanto pelos com medula larga,

multisseriada com margem íntegra e células com formato trabecular compatível com

Nasua nasua (Figura 59F) quanto pelos com medula estreita, multisseriada, com

C
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Figura 58. Padrões cuticulares (esquerda) e medulares (direita) dos
pelos guarda das espécies da Família Felidae em aumento de 400x:
A, B – Leopardus pardalis. C,D – Leopardus guttulus E, F – Puma
yagouaroundi. G, H – Leopardus wiedii. Foto: autor
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margem íntegra, células anastomosadas com formato amorfo compatível com Procyon

cancrivorus (Figura 59G)

Além dos carnívoros, foram evidenciados pelos guarda de animais pertencentes

à Ordem Artiodactyla. Nestes pelos não foi possível observar na microscopia óptica a

camada cuticular, sendo observada apenas uma camada intermediária de fibras com

feixes de células dispostas paralelamente entre si no sentido do comprimento do pelo e a

medula multisseriada, com células dispostas isoladamente com formato cordonal

(Figuras 59H, 59I).

Além de carnívoros, foram identificados pelos guarda de outras Ordens. De

forma geral, os pelos de animais das Ordens Rodentia e Didelphimorphia apresentaram

Figura 59. Padrões cuticulares (A, C, E, G) e medulares (B, D, F, H e J) de pelos guarda
em aumento de 400x: A, B – Família Mustelidae. C, D – Família Mephetidae. E, F –
Nasua nasua. G, H – Procyon cancrivorus. I - Fibras dos pelos guarda da Ordem
Artiodactyla, J – padrão medular da Ordem Artiodactyla. Foto: autor
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padrões cuticulares de escamas imbricadas, com formato folidáceo e estreito (Figuras

60A e 60 C), as medulas variaram entre os padrões multisseriado, anastomosado

alveolar e unisseriado escalariforme (Figuras 60B, 60D). Na Ordem Lagomorpha, os

pelos guarda foram caracterizados por apresentarem medula multisseriada, com células

isoladas e formato miliforme e cutícula com escamas folidáceas e estreitas (Figuras

60E, 60F). Já na Ordem Pilosa, os pelos apresentaram cutícula do tipo pavimentosa,

ondeada irregular com bordas ornamentadas e medula ausente (Figuras 60G, 60H).

Quanto às análises moleculares, das 244 amostras submetidas à PCR, 222 (91%)

geraram produtos amplificados e posteriormente sequências gênicas possíveis de serem

A B

C D
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G H

Figura 60. Padrões cuticulares (esquerda) e medulares (direita) de
pelos guarda em aumento de 400x: A, B, C, D – Ordem Rodentia /
Ordem Didelphimorphia. E, F – Ordem Lagomorpha. G, H – Ordem
Pilosa. Foto: autor
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interpretadas, sendo 195 (79,9%) amostras de carnívoros (Figuras 61A, 62, 63, 65 e 66) e

27 (11,1%) de artiodáctilos (Figuras 61B, 64 e 67). (Tabela 5).

A partir do alinhamento das sequências obtidas neste estudo com as de referência

recuperadas do Genbank e de amostras de coleção mantidas em Instituições públicas foi

possível identificar sequências de carnívoros, como canídeos das espécies C. brachyurus,

C. familiaris, C. thous e Lycalopex sp. e felídeos com L. guttulus e P. yagouaroundi

(Tabela 5, Figuras 62 e 63). Dentre as amostras de artiodáctilos foram identificadas

sequências gênicas de Sus scrofa e Tayassu pecari (Tabela 5, Figura 64).

Tabela 5. Mamíferos carnívoros e artiodáctilos identificados por biologia molecular a partir de amostras
fecais coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Animais identificados pela
biologia molecular

Total (n=244)

Ordem Carnivora 195 (79,9%)
Familia Canidae 132 (54,1%)

C. brachyurus 113 (46,3%)
C familiaris 14 (5,7%)
C. thous 4 (1,6%)
Lycalopex sp. 1 (0,4%)

Família Felidae 63 (25,8%)
L. guttulus 62 (24,4%)
P. yagouaroundi 1 (0,4%)

Ordem Artiodactyla 27 (11,1%)
Família Tayassuidae 15 (6,1%)

Tayassu pecari 15 (6,1%)
Família Suidae 12 (4,9%)

Sus scrofa 12 (4,9%)
Total de espécies identificadas 222 (91%)
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Figura 61. A – Gel de agarose 1,5% com amostras de DNA de carnívoros amplificadas
com o par de primers Car12Ss2 com fragmentos de 100 a 150 pares de base. B – Gel de
agarose 1,5% com amostras de DNA de artiodáctilos amplificadas com os primers BC-
F2 e HCO-2198 com fragmentos de 287 pares de base. Foto: autor
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10 20 30 40 50
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|..

Cerdocyon thous (LabBMC) GTTCCAGTGAGAATGCCCTTAAAATCATTAGCGATCTAAAGGAGCAGGTATCAAGCA
Canis familiaris (KT591870) .CC........................CC..T.........................
Canis lupus familiaris (AB0485) .CC........................C..A..............T...........
Chrysocyon brachyurus (KJ50840) .C............................AT....C....................
Speothos venaticus (KT448285) .CC................C..........TT....C....................
Lycalopex vetulus (MF802262) ...................C...........T.........................
Lycalopex sechurae (KT448284) ...................C..........A..........................
1 C. brachyurus .C............................AT....C....................
3 C. brachyurus .C............................AT....C....................
4 C. brachyurus .C............................AT....C...................C
5 C. brachyurus .C............................AT....C....................
6 C. brachyurus .C............................AT....C....................
7 C. brachyurus .C............................AT....C....................
8 C. brachyurus .C............................AT....C....................
10 C. brachyurus .C............................AT....C........T...........
11 C. brachyurus .C............................AT....C....................
12 C. brachyurus .CC...........................AT....C........T...........
14 C. brachyurus .C............................AT....C...................C
15 C. brachyurus .C............................AT....C....................
16 C. brachyurus .C............................AT....C....................
17 C. brachyurus .C............................AT....C....................
18 C. brachyurus .C............................AT....C....................
20 C. brachyurus .C............................AT....C....................
21 C. brachyurus .C............................AT....C....................
22 C. brachyurus .C............................AT....C....................
24 C. brachyurus .C............................AT....C....................
25 C. brachyurus .C............................AT....C....................
26 C. brachyurus .C............................AT....C....................
27 C. brachyurus .C............................AT....C....................
28 C. brachyurus .C............................AT....C....................
29 C. brachyurus .C............................AT....C....................
30 C. brachyurus .C............................AT....C....................
31 C. brachyurus .C..........G.................AT....C....................
33 C. brachyurus .C............................AT....C....................
34 C. brachyurus .C............................AT....C....................
36 C. brachyurus .C..................T...C.....AT....C....................
38 C. brachyurus .C............................AT....C....................
40 C. brachyurus .C............................AT....C....................
42 C. brachyurus .C............................AT....C................G...
43 C. brachyurus .C...G........................AT....C....................
44 C. brachyurus .C............................AT....C....................
46 C. brachyurus .C..................T.........AT....C....................
47 C. brachyurus .C............................AT....C....................
48 C. brachyurus .C............................AT....C....................
49 C. brachyurus .C............................AT....C....................
50 C. brachyurus .C............................AT....C....................
51 C. brachyurus .C............................AT....C....................
55 C. brachyurus .C............................AT....C....................
56 C. brachyurus .CC.................T.........AT....C....................
57 C. brachyurus .C..................C.........AT....C....................
58 C. brachyurus .C............................AT....C....................
61 C. brachyurus .C............................AT....C....................
62 C. brachyurus .C............................AT....C....................
64 C. brachyurus .C............................AT....C..T.................
65 C. brachyurus .C............................AT.........................
66 C. brachyurus .C....T.......................AT....C....................
69 C. brachyurus .C............................AT....C....................
70 C. brachyurus .C............................AT....C....................
71 C. brachyurus .C...GT.......................AT....C....................
72 C. brachyurus .C............................AT....C....................
73 C. brachyurus .C........AG..................AT....C....................
74 C. brachyurus .C............................AT....C....................
77 C. brachyurus .C............................AT....C....................
79 C. brachyurus .C............................AT....C....................
80 C. brachyurus .C............................AT....C....................
81 C. brachyurus .C............................AT....C....................
82 C. brachyurus .C............................AT....C....................
87 C. brachyurus .C............................AT....C....................
88 C. brachyurus .C............................AT....C....................
89 C. brachyurus .C............................AT....C....................
90 C. brachyurus .C............................AT....C....................
93 C. brachyurus .C............................AT....C....................
94 C. brachyurus .C............................AT....C....................
96 C. brachyurus .C............................AT....C....................

Figura 62. Sequências genéticas com cerca de 60 pb obtidas de amostras de C.
brachyurus, C. familiaris, C. thous e Lycalopex sp. por meio do sequenciamento das
amostras fecais do Parque Nacional de Itatiaia, Brasil
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100 C. brachyurus .C.....................T......AT....C....................
102 C. brachyurus .C............................AT....C....................
103 C. brachyurus .C............................AT....C....................
108 C. brachyurus .C............................AT....C....................
109 C. brachyurus .C............................AT....C....................
110 C. brachyurus .C............................AT....C....................
112 C. brachyurus .C.........................C..AT....C....................
114 C. brachyurus .C.............................T....C....................
121 C. brachyurus .C............................AT....C....................
122 C. brachyurus .C............................AT....C....................
123 C. brachyurus .C........A.....T.............AT....C....................
124 C. brachyurus .C............................A...C.C................T...
132 C. brachyurus .C.........................C..AT..C.C........T...........
133 C. brachyurus .C............................AT....C....................
135 C. brachyurus ...........................C..AT....C....................
137 C. brachyurus ..............................AT....C....................
151 C. brachyurus .C............................AT....C....................
138 C. brachyurus ...............G..............AT..A.C....................
149 C. brachyurus .C............................AT..................CT.....
150 C. brachyurus .C....T.......................AT....CC.....T.............
153 C. brachyurus .C.G..........................AT..A.C....................
154 C. brachyurus .C.............................T....C....................
155 C. brachyurus .C............................AT....C....................
156 C. brachyurus .C...TT.......................AT....CC.....T.............
158 C. brachyurus .C............................AT....C.........T..........
161 C. brachyurus .C................C.T.........AT....C....................
163 C. brachyurus .C............................AT....C....................
165 C. brachyurus .C............................AT....C....................
166 C. brachyurus .C............................AT....C....................
168 C. brachyurus .C............................AT....C....................
169 C. brachyurus .C............................AT....C....................
172 C. brachyurus .C...............T.C..........AT....CT...................
175 C. brachyurus .C............................AT....C....................
206 C. brachyurus .C............................AT....C....................
208 C. brachyurus .C............................AT....C....................
209 C. brachyurus .C............................AT....C....................
219 C. brachyurus .C............................AT....C....................
227 C. brachyurus .C............................AT....C....................
228 C. brachyurus .C............................AT....C....................
229 C. brachyurus .C............................AT....C....................
232 C. brachyurus .C............................AT....C....................
234 C. brachyurus .C............................AT....C....................
238 C. brachyurus .C...TT.............T.........AT....C....................
240 C. brachyurus .C............................AT....C....................
242 C. brachyurus .C............................AT....C....................
243 C. brachyurus .C............................AT....C....................
32 C. familiaris .CC........................CC..T.........................
35 C. familiaris .CC........................CC..T.........................
39 C. familiaris .CC........................CC..T.........................
45 C. familiaris .CG........................CC..T.........................
60 C. familiaris .CA........................CC..T.........................
76 C. familiaris .CC........................CC..T.........................
78 C. familiaris .C.........................CC..T.........................
107 C. familiaris .C.........................CC..T...........A..T..........
127 C. familiaris .CC........................CC..T.........................
152 C. familiaris .C..AGA....................CC..T............T-....CTG-T..
159 C. familiaris .CC........................CC..T....CG...................
171 C. familiaris .C..................T...C..CC..T.........................
210 C. familiaris .CC........................CC............................
236 C. familiaris .C....T....................C.................T...........
91 C. thous .....................G...................................
105 C. thous .........................................................
144 C. thous ...............................T.........................
225 C. thous ...........................C.............................
9 Lycalopex sp. .C.................C..........AA....A....................

Figura 632.1 Sequências genéticas com cerca de 60 pb obtidas de amostras de C. brachyurus,
C. familiaris, C. thous e Lycalopex sp. por meio do sequenciamento das amostras fecais do
Parque Nacional de Itatiaia, Brasil (continuação)
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10 20 30 40 50 60
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|...

Felis catus (FCU20753) GTGAAA-ATGCCCTCTAAGTCACCCAGTGACCTAAAGGAGCTGGTATCAAGCACACAACCACA
Puma concolor (JN999997) ......-..........G..................................G........T.
Puma yagouaroundi (NC028311) ......-........C....T.......A................................T.
Panthera onca (KM236783) ......-.......................TTC............................TT
Leopardus pardalis (KR132582) ......T................TT..................................T.T.
Leopardus colocolo (NC028314) ......T................TT..................................T.T.
Leopardus tigrinus (NC028317) ......-..........G......T..................................T...
Leopardus guttulus (MF802256) ......-..........G...G..T.A.............................T..T.T.
Leopardus wiedii (NC028318) ......-........C........T..................................T.T.
Leopardus geoffroyi (NC028320) ......-..........G......T.......C........G.................T.T.
2 L. guttulus ......-.....T....G...G..T.A................................T.T.
13 L. guttulus ....G.-..........G...G..T.A........G................C......T.T.
23 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
37 L. guttulus ......-..........G...G..T.A.............................C..T.T.
41 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
53 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
54 L. guttulus ......-......C...G...G..T.A................................T.T.
59 L. guttulus ......-..........G...G..T.A......................C.........T.T.
63 L. guttulus ......-..............G..T.A.....C...................C...T..T.T.
67 L. guttulus ....G.T..........G...G..T.A................................T.T.
68 L. guttulus ......-..........G...G..T.A...........................C.T..T.T.
75 L. guttulus ....T.-..........G...G..T.A.......................C........T.T.
83 L. guttulus ......-..........C...G..T.AG............................T..T.T.
84 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
85 L. guttulus ......-........C.G...G..T.A................................T.T.
86 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
92 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
95 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
97 L. guttulus ......-.......TC.G...G..T.A.....C..........................T.T.
98 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
99 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
101 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
104 L. guttulus ....G.-..........G...G..T.A.....C..........................T.T.
106 L. guttulus ......-..........G...G..T.A.....C..........................T.T.
113 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
115 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
116 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
118 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
120 L. guttulus ......-..........G...G..T.A............A...................T.T.
125 L. guttulus ......-..........G...G..T.A..............A...............T.T.T.
126 L. guttulus ......-..........G...G..T.A.....C.G........................T.T.
128 L. guttulus ......-..........T...G..T.A................................T.T.
129 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
130 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
134 L. guttulus ....G.-..........G...G..T.A.............................C..T.T.
136 L. guttulus ......-..........G...G..T.AG.......G.......................T.T.
139 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
140 L. guttulus ......-.AT.......G...G..T.A................................T.T.
141 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
142 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
143 L. guttulus ....G.-..........G...G..T.A................................T.T.
146 L. guttulus ......-..........G...G..T.A..................T.............T.T.
157 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
160 L. guttulus ......-.GC..A....G...G..T.A................................T.T.
164 L. guttulus ......-....T.....G...G..T.A......C.........................T.T.
167 L. guttulus ....G.-........A.G...G..T.AG.......G..................T.T..T.T.
170 L. guttulus ......-.....T....G...G..T.A................................T.T.
173 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
174 L. guttulus ......-..........G...G..T.A....A...........................T.T.
176 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
207 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
212 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
213 L. guttulus ....G.-........C.G...G..T.A.....A..........................T...
215 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
216 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
217 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
218 L. guttulus ......-..........G...G..T.A.............................T..T.T.
220 L. guttulus ......-..........G...G..T................................T.T.T.
222 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
223 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
224 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
239 L. guttulus ......-..........G...G..T.A................................T.T.
119 P. yagouaroundi ......-.......TC............A................................T.

Figura 64. Sequências genéticas com cerca de 60 pb obtidas de amostras de L. guttulus e
P. yagouaroundi por meio do sequenciamento das amostras fecais do Parque Nacional de
Itatiaia, Brasil
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10 20 30 40 50
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|...

Sus scrofa (KT372092) -AACTGACAGACCGCAACCTGAACACAACCTTTTTTGATCCAGCAGGTGGTGGAGACC
Pecari tajacu (RioZoo) -....A........A..T..T........A.....C.....T..T..A..A.......
Tayassu pecari (RioZoo) -....A..............C.....C.....C..C..C..C.....A..A.......
111 S. scrofa -.........................................................
179 S. scrofa -.........................................................
194 S. scrofa -.........................................................
195 S. scrofa -.........................................................
196 S. scrofa -.........................................................
197 S. scrofa -.........................................................
198 S. scrofa -........................................T................
201 S. scrofa -.........................................................
203 S. scrofa -.........................................................
204 S. scrofa -..............................................A..A.......
205 S. scrofa -..............................................A..A.......
237 S. scrofa -..............................................A..A.......
178 T. pecari -.........................C.....C..C..C..C.....A..A.......
180 T. pecari -....A....................C.....C..C..C..C..C..A..A.......
181 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
182 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
185 T. pecari -............T......T.....C........C..C.....C..A..A.......
186 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
187 T. pecari -....A.A............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
189 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
190 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
191 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
192 T. pecari -....A..............C...........C..C..C..C..C..A..A.......
193 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
199 T. pecari -....A..............C.....C........C.....C..C..A..A.A.....
200 T. pecari -....A..............C.....C.....C..C..C..C..C..A..A.......
202 T. pecari -....A..............C.....C.....C..CA.C..C..C..A..A.......

Figura 64. Sequências genéticas com cerca de 55 pb obtidas de amostras de Sus scrofa e
Tayassu pecari por meio do sequenciamento das amostras fecais do Parque Nacional de
Itatiaia, Brasil
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Figura 65. Relações genéticas de sequências de canídeos inferidas pelo algoritmo Maximum
Likelihood (ML) utilizando o modelo Tamura Nei Model com base nos fragmentos obtidos do
gene mitocondrial 12S RNAr de carnívoros comparadas com sequências de referência. Os
números associados aos ramos referem-se aos valores de bootstraps para 500 replicações.
Bootstraps acima de 50% estão mostrados
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Figura 66. Relações genéticas sequências de felídeos inferidas pelo algoritmo Maximum
Likelihood (ML) utilizando o modelo Tamura Nei Model com base nos fragmentos obtidos do
gene mitocondrial 12S RNAr de carnívoros comparadas com sequências de referência. Os
números associados aos ramos referem-se aos valores de bootstraps para 500 replicações.
Bootstraps acima de 50% estão mostrados
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Figura 67. Relações genéticas sequências de artiodáctilos inferidas pelo algoritmo Maximum
Likelihood (ML) utilizando o modelo Tamura Nei Model com base nos fragmentos obtidos do
gene mitocondrial COI-I RNAr de artiodáctilos comparadas com sequências de referência. Os
números associados aos ramos referem-se aos valores de bootstraps para 500 replicações.
Bootstraps acima de 50% estão mostrados
.
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Das 244 amostras analisadas, a identificação da espécie animal autora do

material fecal no menor grupo taxonômico possível associando os resultados obtidos

com as três técnicas de identificação (macroscopia, tricologia e biologia molecular)

ocorreu em 215 (88,1%) amostras. Em uma amostra fecal tal resultado só foi obtido

até gênero, Lycalopex sp. Nas 215 amostras em que a espécie do animal foi definida,

nem todas as técnicas geraram informação para identificar o animal e nem todas as três

técnicas concordaram de forma simultânea na identificação do animal no menor grupo

taxonômico possível. Somente na análise de 89 (36,5%) amostras dentre as 244

coletadas, as três técnicas geraram informações no menor grupo taxonômico possível

que concordaram em 100% na identificação do animal.

A comparação entre a macroscopia e a tricologia foi realizada em 164 amostras

fecais, ou seja, naquelas que tinham pelos guarda compatível com os dos animais de

interesse desse estudo. A partir dessa comparação foi observada a concordância de

identificação em 126/164 (76,8%) das amostras. Comparando as informações obtidas

com a macroscopia e a biologia molecular, pode-se observar concordância da

identificação no menor grupo taxonômico possível para cada técnica em 213/222

(95,9%) amostras.

Em relação à análise tricológica e a biologia molecular, a proporção de

concordância foi evidenciada em 98 (65,8%) amostras, em um universo de 149, ou

seja, amostras fecais que tinham pelos guarda de interesse e sequência gênica

adequada para interpretação. Após a associação de até três técnicas de identificação,

uma classificação final das espécies dos hospedeiros foi obtida como consta na tabela

6 e foi utilizada na descrição dos resultados parasitológicos.

Na tabela 7 estão discriminadas as espécies identificadas por meio da

associação das três técnicas de identificação em cada uma das trilhas, estradas e

travessias realizadas onde as amostras foram coletadas.
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Ordem Carnivora NIE – Carnívoros não identificados para Espécie; **Ordem Artiodactyla NIE –
Artiodáctilos não identificados para Espécie

Macroscopia Tricologia Biologia molecular Amostras fecais (n=244)

213 (87,3%)

128 (52,4%)

111 (45,5%)

Ordem Carnivora C. brachyurus C. brachyurus 49

Ordem Carnivora Família Mustelidae C. brachyurus 12

Ordem Carnivora Família Mephetidae C. brachyurus 3

Ordem Carnivora N. nasua C. brachyurus 1

Ordem Carnivora C. brachyurus Sequência gênica de baixa qualidade 2

Ordem Carnivora Família Canidae C. brachyurus 1

Ordem Carnivora Pelo guarda ausente C. brachyurus 31

Família Canidae C. brachyurus C. brachyurus 3

Família Felidae C. brachyurus C. brachyurus 8

Família Felidae Família Canidae C. brachyurus 1

13 (5,3%)

Ordem Carnivora Família Canidae C. familiaris 8

Ordem Carnivora P. cancrivorus C. familiaris 1

Ordem Carnivora Família Mephetidae C. familiaris 1

Ordem Carnivora Pelo guarda ausente C. familiaris 2

Família Canidae Família Canidae C. familiaris 1

3 (1,2%)

Ordem Carnivora C. thous C. thous 1

Ordem Carnivora Família Canidae C. thous 1

Ordem Carnivora Pelo guarda ausente C. thous 1

1 (0,4%)

Ordem Carnivora Família Canidae Lycalopex sp. 1

61 (25%)

59 (24,2%)

Família Felidae L. guttulus L. guttulus 3

Família Felidae Pelo guarda ausente L. guttulus 28

Família Felidae P. yagouaroundi L. guttulus 2

Família Felidae Família Canidae L. guttulus 6

Família Felidae P. cancrivorus L. guttulus 2

Família Felidae Família Mustelidae L. guttulus 3

Família Felidae Família Mephetidae L. guttulus 9

Ordem Carnivora Pelo guarda ausente L. guttulus 4

Ordem Carnivora L. pardalis L. guttulus 1

Ordem Carnivora P. yagouaroundi L. guttulus 1

1 (0,4%)

Ordem Carnivora L. pardalis Sequência gênica de baixa qualidade 1

1 (0,4%)

Família Felidae Pelo guarda ausente P. yagouaroundi 1

24 (9,8%)

Ordem Carnivora L. guttulus C. familiaris 1

Ordem Carnivora L. pardalis C. brachyurus 3

Ordem Carnivora P. yagouaroundi C. brachyurus 1

Ordem Carnivora C. brachyurus L. guttulus 2

Ordem Carnivora L. wiedii C. thous 1

Ordem Carnivora Família Canidae Sequência gênica de baixa qualidade 2

Ordem Carnivora Família Mustelidae Sequência gênica de baixa qualidade 1

Família Felidae C. brachyurus L. guttulus 1

Família Felidae Família Canidae Sequência gênica de baixa qualidade 3

Família Felidae N. nasua Sequência gênica de baixa qualidade 1

Família Felidae Família Mustelidae Sequência gênica de baixa qualidade 2

Família Felidae Pelo guarda ausente Sequência gênica de baixa qualidade 6

31 (12,7%)

15 (6,1%)

15 (6,1%)

Ordem Artiodactyla Pelo guarda ausente T. pecari 5

Ordem Artiodactyla Ordem Artiodactyla T. pecari 10

12 (4,9%)

12 (4,9%)

Ordem Artiodactyla Pelo guarda ausente S. scrofa 1

Ordem Artiodactyla Ordem Artiodactyla S. scrofa 11

4 (1,6%)

Ordem Artiodactyla Pelo guarda ausente Sequência gênica de baixa qualidade 1

Ordem Artiodactyla Ordem Artiodactyla Sequência gênica de baixa qualidade 3

Família Tayassuidae

Total T. pecari

Família Suidae

Total Sus scrofa

Ordem Artiodactyla NIE**

Ordem Artiodactyla

Ordem Carnivora

Família Canidae

Total C. brachyurus

Total C. familiaris

Total Cerdocyon thous

Total Lycalopex sp.

Família Felidae

Total L. guttulus

Total L. pardalis

Total P yagouaroundi

Ordem Carnivora NIE*

Tabela 6. Classificação final dos mamíferos carnívoros e artiodáctilos com base na associação da análise
macroscopia, tricologia dos pelos guarda e biologia molecular
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* Estradas percorridas nas dependências do PNI. ¹ - Localizado na parte alta do PNI. ² - Localizado na parte baixa do PNI. ³ - Localizado em Visconde de

Mauá. 4 – Localizado na travessia Ruy Braga 5 – Localizado em Campo redondo, Itamonte, Minas Gerais

Tabela 7. Local de coleta das amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos identificados no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil
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Das 244 amostras fecais coletadas, em 198 (81,1%) foram evidenciadas estruturas

de parasitos gastrintestinais ao se associar as técnicas coproparasitológicas microscópicas

com o ensaio imunoenzimático (ELISA) para a pesquisa de antígenos de

Cryptosporidium sp. (Figura 70). De forma geral, os helmintos apresentaram a maior

frequência que os protozoários, sendo evidenciados em 161 (66%) e 81 (33,2%) amostras

fecais, respectivamente. Proporcionalmente os helmintos foram mais detectados nas fezes

dos carnívoros (70,9%) do que os protozoários (25,3%). Resultados opostos foram

observados nas fezes dos artiodáctilos. Nestas foram detectados mais protozoários

(87,1%) do que helmintos (32,2%). Entre os helmintos, os mais evidenciados foram os

ovos da Família Ascarididae em 75 (30,8%) amostras, seguido pelos ovos da Família

Diphyllobothriidae em 52 (21,3%), Trichuris sp. e larvas de nematoide em 31 (12,7%).

Além destes, também foram diagnosticados ovos de Capillaria sp., ovos de nematoide de

casca fina, Physaloptera sp., Família Dicrocoeliidae e Ordem Cyclophyllidea (Figura 68

e Tabela 8). Em relação aos protozoários, foram evidenciados, principalmente,

coproantígenos de Cryptosporidium sp. em 67 (27,4%) amostras, seguidos por oocistos

de coccídios não esporulados em 10 (4,1%), cistos de Balantioides coli em 6 (2,4%) e

cistos de amebídeos em 3 (1,2%) (Figura 69 e Tabela 8).

Na Ordem Carnivora, das 213 amostras fecais, em 171 (80,3%) foram

evidenciadas estruturas de parasitos gastrintestinais, destacando os ovos da Família

Ascarididae em 71 (33,3%), Família Diphyllobothriidae em 52 (24,1%), coproantígenos

de Cryptosporidium sp. em 42 (19,7%) e ovos de Trichuris sp. em 31 (14,5%). Na Ordem

Artiodactyla a positividade geral para parasitos gastrintestinais foi de 27 (87,1%) em um

total de 31 amostras, sendo os antígenos de Cryptosporidium sp. os mais detectados, em

25 (80,6%) amostras, seguido pelos cistos de Balantioides coli e larvas de nematoide em

6 (19,4%) (Tabela 8).
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Tabela 8. Frequência de estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas nas amostras fecais de animais das Ordens
Carnivora e Artiodactyla coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Estruturas de helmintos e protozoários
Ordem

Carnivora
(n=213)

Ordem
Artiodactyla

(n=31)

Total
(n=244)

Helmintos

Família Ascarididae 71 (33,3%) 4 (12,9%) 75 (30,8%)

Trichuris sp. 31 (14,5%) - 31 (12,7%)

Capillaria sp. 29 (13,6%) - 29 (11,9%)

Larva de nematoide 25 (11,7%) 6 (19,4%) 31 (12,7%)

Ovo de nematoide de casca fina 21 (9,8%) 3 (9,7%) 24 (9,8%)

Physaloptera sp. 12 (5,6%) - 12 (4,9%)

Família Diphyllobothriidae 52 (24,1%) - 52 (21,3%)

Ordem Ciclophylidea 8 (3,7%) - 8 (3,3%)

Família Dicrocoeliidae 10 (4,7%) - 10 (4,1%)

Filo Acanthocephala 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Subtotal de amostras com helmintos 151 (70,9%) 10 (32,2%) 161 (66%)

Protozoários

Coccídios não esporulados 10 (4,7%) - 10 (4,1%)

Eimeria sp. - 1 (3,2%) 1 (0,4%)

Balantioides coli - 6 (19,4%) 6 (2,4%)

Amebídeos 3 (1,4%) - 3 (1,2%)

Coproantígenos de Cryptosporidium sp. 42 (19,7%) 25 (80,6%) 67 (27,4%)

Subtotal de amostras com protozoários 54 (25,3%) 27 (87,1%) 81 (33,2%)

Total de positivas 171 (80,3%) 27 (87,1%) 198 (81,1%)



198

J

A B

D

C

E F

G H I

Figura 68. Fotos em aumento de 400 x dos helmintos detectados nas fezes do PNI. A – Ovo da
Família Ascarididae. B – Ovos da Família Diphyllobothriidae. C – Larva de nematoide. D – Ovos de
Trichuris sp. E – Ovo de Capillaria sp. F – Ovo larvado de Physaloptera sp. G – Ovo de nematoide de
casca fina. H – Ovo da Família Dicrocoeliidae. I – Ovo da Ordem Cyclophyllidea. J – Ovo do Filo
Acanthocephala. Foto: autor
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Em relação à Família Canidae, das 128 amostras fecais coletadas, em 102

(79,7%) foram detectadas estruturas parasitárias, sendo diagnosticados em 90/111

Figura 69. Fotos dos protozoários detectados nas fezes do PNI. A –
Oocisto de coccídio não esporulado (400x). B – Oocisto de Eimeria sp.
(400x). C – Cisto de Balantioides coli (400x). D – Cisto de amebídeo.
(1000x). Foto: autor

Figura 70. Placa resultante do processamento do Ensaio
Imunoenzimático para detecção de antígenos de
Cryptosporidium sp, sendo os poços de cor amarela
indicando a positividade da amostra. Foto: autor
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(81,1%) das amostras fecais identificadas como de C. brachyurus, em 3/3 (100%) do

material fecal de C. thous e 1 (100%) de Lycalopex sp.. No material fecal de C.

familiaris foi detectado 8/13 (61,5%) de amostras positivas para parasitos (Tabelas 9 e

10). Ovos da Família Ascarididae foram os mais detectados nesta Família, sendo

evidenciados em 39 (30,5%) amostras, seguido pelos ovos da Família

Diphyllobothriidae em 35 (27,3%) e de Trichuris sp. em 19 (14,8%). Entre os

protozoários, os coproantígenos de Cryptosporidium sp. apresentaram a maior

frequência, 21 (16,4%) (Tabela 9).

Na Família Felidae a positividade para os parasitos gastrintestinais foi de 52

(85,2%) de um total de 61 amostras coletadas, sendo detectados parasitos nas fezes

identificadas como de L. guttulus 50/59 (84,7%), L. pardalis 1/1 (100%) e P.

yagouroundi 1/1 (100%). As estruturas parasitárias mais detectadas na Família Felidae

foram ovos da Família Ascarididae com positividade de 26 (42,6%), seguido pelos

coproantígenos de Cryptosporidium sp. em 17 (27,8%) e ovos da Família

Diphyllobothriidae em 13 (21,3%) (Tabela 9 e10).

Em fezes de Tayassu pecari e Sus scrofa, animais pertencentes as Família

Tayassuidae e Suidae, a positividade total para parasitos gastrintestinais foi de 13

(86,7%) e 10 (83,3%), respectivamente (Tabela 10). Em ambas as Famílias, a estrutura

parasitária mais evidenciada foram coproantígenos de Cryptoposridium sp. em 12

(80%) amostras de animais da Família Tayassuidae e 10 (83,3%) da Família Suidae

(Tabelas 9).

Os pontos de coleta das amostras positivas para as estruturas parasitárias de uma

forma geral seguem plotados Figura 72 A, B e C.
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Tabela 9. Frequência de estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas nas amostras fecais das Famílias Canidae, Felidae, Tayassuidae e Suidae coletadas no Parque
Nacional de Itatiaia, Brasil

Estruturas de helmintos e protozoários
Família Canidae

(n=128)

Família Felidae

(n=61)

Carnívoros NIF

(n=15)

Carnivoros NIE

(n=9)

Família Tayassuidae

(n= 15)

Família Suidae

(n=12)

Artiodáctilos NIF

(n=4)

Helmintos

Família Ascarididae 39 (30,5%) 26 (42,6%) 3 (20%) 3 (33,3%) - 4 (33,3%) -

Trichuris sp. 19 (14,8%) 8 (13,1%) 3 (20%) 1 (11,1%) - - -

Capillaria sp. 14 (10,9%) 12 (19,7%) 2 (13,3%) 1 (11,1%) - - -

Larva de nematoide 13 (10,1%) 6 (9,8%) 5 (33,3%) 1 (11,1%) 4 (26,7%) 1 (8,3%) 1 (25%)

Ovo de nematoide de casca fina 13 (10,1%) 4 (6,5%) 3 (20%) 1 (11,1%) 1 (6,7%) 2 (16,7%) -

Physaloptera sp. 10 (7,8%) 1 (1,6%) 1 (6,7%) - - - -

Família Diphyllobothriidae 35 (27,3%) 13 (21,3%) 2 (13,3%) 2 (22,2%) - - -

Ordem Ciclophylidea 5 (3,9%) 2 (3,3%) 1 (6,7%) - - - -

Família Dicrocoeliidae 5 (3,9%) 4 (6,5%) - 1 (11,1%) - - -

Filo Acanthocephala - - 1 (6,7%) - - -

Subtotal de amostras com helmintos 91 (71,1%) 45 (73,8%) 10 (66,7%) 5 (5,5%) 4 (26,7%) 5 (41,7%) 1 (25%)

Protozoários

Coccídios não esporulados 9 (7%) - 1 (6,7%) - - - -

Eimeria sp. - - - - - 1 (8,3%) -

Balantioides coli . - - - - 3 (20%) 2 (16,7%) 1 (25%)

Amebídeos 2 (1,6%) - 1 (6,7%) - - - -

Coproantígenos de Cryptosporidium sp. 21 (16,4%) 17 (27,8%) 2 (13,3%) 2 (22,2%) 12 (80%) 10 (83,3%) 3 (75%)

Subtotal de amostras com protozoários 31 (24,2%) 17 (27,8%) 4 (26,7%) 2 (22,2%) 13 (86,7%) 10 (83,3%) 4 (100%)

Total de positivas 102 (79,7%) 52 (85,2%) 11 (18%) 6 (6,7%) 13 (86,7%) 10 (83,3%) 4 (100%)

Carnívoros NIF: Carnívoros não identificados em Família; Carnívoros NIE: Carnívoros não identificados em Espécie. Artiodáctilos NIF:
Artiodáctilos não identificados em Família
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Neste estudo, estruturas parasitárias de helmintos foram as mais detectadas, se

destacando nas fezes dos carnívoros. Os ovos da Família Ascarididae (30,8%),

principalmente aqueles classificados como morfotipo 1, similar a Toxocara sp. (25%),

foram detectados em todas as espécies de carnívoros taxonomicamente identificados,

com exceção de L. pardalis. Ovos da família Ascarididae do tipo 1 também foram

detectados na amostra de Lycalopex sp., nas de carnívoros não identificados em espécie

e em amostras de S. scrofa. Ovos de nematoide desta Família não similares a Toxocara

sp. e nem a Ascaris sp., denominados como tipo 2, foram detectados em 11,9% das

amostras totais coletadas nesse estudo, incluindo as fezes de C. brachyurus, C.

familiaris, C. thous, L. guttulus e P. yagouaroundi. Estruturas parasitárias com

morfologia típica de ovos inférteis de Ascaris, tipo 3, foram evidenciados somente em S.

scrofa 1/12 (8,3%). Ovos da família Diphyllobothriidae foram as estruturas com a

segunda maior frequência entre os helmintos (21,3%). Estes apresentaram morfologia

similar aos ovos do gênero Spirometra e foram detectados somente em amostras fecais

de carnívoros, incluindo os canídeos C. brachyurus (30,6%) e C. thous (33,3%) bem

como os felídeos L. guttulus (20,3%) e P. yagouaroundi (100%) (Tabela 10, Quadro

19).

Larvas de nematoides e ovos de Trichuris sp. foram detectados em 12,7% das

fezes analisadas. Dentre as espécies de animais identificadas, larvas de nematoides

foram evidenciadas em fezes de C. brachyurus (11,7%), L. guttulus (10,2%), T. pecari

(26,7%) e S. scrofa (8,3%). Ovos de Trichuris sp. evidenciados nas amostras fecais dos

animais foram classificados morfologicamente como tipo 1 e 2. Ovos do tipo 1 foram

detectados em fezes de C. brachyurus (10,8%) e L. guttulus (5,1%) e os do tipo 2

também em fezes de C. brachyurus (9%), L. guttulus (10,2%) e P. yagouaroundi

(100%) (Tabela 10, Quadro 19).

Em 11,9% das amostras fecais analisadas, ovos de Capillaria sp. foram

diagnosticados. Estes ovos foram somente detectados em fezes de carnívoros, incluindo

C. brachyurus (12,6%), L. guttulus (18,6%) e L. pardalis (100%). Ovos de Capillaria

sp. com morfotipos 1 e 2 foram detectados em material fecal identificado como de C.

brachyurus, L. guttulus e L. pardalis. Ovos de nematoides de casca fina foram

evidenciados em 9,8% das amostras coletadas. Dentre esses foram detectados ovos

classificados como tipo 1, similar a superfamília Strongyloidea em 4,9% das amostras

analisadas e tipo 2, similar a estrongilídeos (superfamília Trichostrongyloidea ou

Strongyloidea) em 4,1%. Ovo tipo 1 foi detectado somente no material fecal dos
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carnívoros, como C. brachyurus (6,3%), C. familiaris (7,7%) e em uma amostra de L.

guttulus e P. yagouaroundi. Ovo tipo 2, similar ao de estrongilídeos foi evidenciado em

fezes C. brachyurus, C. familiaris, C. thous, L. guttulus e S. scrofa. Ovos de casca fina

com morfologia diferenciada, ou seja, com extremidade afilada foi evidenciado, tanto

nas fezes de C. familiaris (7,7%), quanto de T. pecari (6,7%) (Tabela 10, Quadro 19).

Nas amostras fecais dos carnívoros, ovos de outros helmintos também foram

evidenciados como Physaloptera sp. e Dicrocoelidae, tanto em amostra fecal

identificada como de C. brachyurus quanto nas de L. guttulus. Ovos do cestoide da

ordem Cyclophyllidea denominados nesse estudo com morfotipos 1 foram detectados

em 3,3% das fezes analisadas, sendo evidenciados em material fecal de C. brachyurus,

C. familiaris e L. guttulus. Em uma amostra de C. brachyurus foi detectado ovo de

cestoide similar ao de Taenia sp., denominado como tipo 2. A amostra fecal que tinha

os ovos do filo Acanthocephala, o hospedeiro foi somente caracterizado até o grupo

taxonômico de ordem Carnivora (Tabela 10, Quadro 19).

Dentre os protozoários detectados nesse estudo destacam-se o coproantígeno de

Cryptosporidium sp. que foi detectado em 27,4% das amostras fecais, sendo

diagnosticados em todos os animais que foram identificados até espécie, como C.

brachyurus (15,3%), C. familiaris (15,4%), C. thous (66,7%), L guttulus (25,4%), L.

pardalis (100%), P. yagouaroundi (100%), S. scrofa (83,3%) e T. pecari (80%). Os

pontos de coleta das amostras positivas para esse protozoário seguem plotados na Figura

73. Oocistos de coccídios não esporulados foram detectados somente em fezes

identificadas como de C. brachyurus (8,1%). Estes tinham mensurações distintas e

foram então classificados em tipo 1, aqueles que tinham entre 18 a 29 µm de diâmetro e

tipo 2 aqueles tinham mais de 30 µm de diâmetro, sendo ambos os morfotipos

detectados em 4,5% das amostras fecais identificadas como de C. brachyurus.

Coccídios esporulados com padrão morfológico típico de Eimeria sp. também foram

detectados nesse estudo, sendo somente diagnosticado em fezes de S. scrofa. Neste

estudo, cistos de Balantioides coli foram evidenciados em 2,4% das amostras totais

coletadas, incluindo as amostras de T. pecari (20%) e S. scrofa (16,7%). Amebídeos

com 18,5 µm de diâmetro e com quatro núcleos foram evidenciados em duas amostras

fecais de C. brachyurus (Tabela 10, Quadro 19).
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Carnívoros NIE: Carnívoros não identificados em espécie. Artiodáctilos NIE: Artiodáctilos não identificados em espécie

Morfotipos de estruturas de helmintos e

protozoários

C. brachyurus

(n=111)

C. familiaris

(n=13)

C. thous

(n=3)

Lycalopex sp.

(n=1)

L. guttulus

(n=59)

L. pardalis

(n=1)

P. yagouaroundi

(n=1)

Carnívoros NIE

(n=24)

T. pecari

(n=15)

S. scrofa

(n=12)

Artiodáctilos NIE

(n=4)

Total

(n=244)

Helmintos

Família Ascarididae 32 (28,8%) 4 (30,8%) 2 (66,7%) 1 (100%) 25 (43,4%) - 1 (100%) 6 (25%) - 4 (33,3%) - 75 (30,8%)

Morfotipo 1 24 (21,6%) 2 (15,4%) 2 (66,7%) 1 (100%) 22 (37,3%) - 1 (100%) 6 (25%) - 3 (25%) - 61 (25%)

Morfotipo 2 13 (11,7%) 3 (23,1%) 1 (33,3%) - 11 (18,6%) - 1 (100%) - - - - 29 (11,9%)

Morfotipo 3 - - - - - - - - - 1 (8,3%) - 1 (0,4%)

Trichuris sp. 19 (17,1%) - - - 7 (11,9%) - 1 (100%) 4 (16,7%) - - - 31 (12,7%)

Morfotipo 1 12 (10,8%) - - - 3 (5,1%) - - 3 (12,5%) - - - 18 (7,4%)

Morfotipo 2 10 (9%) - - - 6 (10,2%) - 1 (100%) 1 (4,2%) - - - 18 (7,4%)

Capillaria sp. 14 (12,6%) - - - 11 (18,6%) 1 (100%) - 3 (12,5%) - - - 29 (11,9%)

Morfotipo 1 8 (7,2%) - - - 6 (10,2%) 1 (100%) - - - - - 15 (6,1%)

Morfotipo 2 9 (8,1%) - - - 10 (16,9%) 1 (100%) - 3 (12,5%) - - - 23 (9,4%)

Larva de nematoide 13 (11,7%) - - - 6 (10,2%) - - 6 (25%) 4 (26,7%) 1 (8,3%) 1 (25%) 31 (12,7%)

Ovo de nematoide de casca fina 9 (8,1%) 3 (23,1%) 1 (33,3%) - 3 (5,1%) - 1 (100%) 4 (16,7%) 1 (6,7%) 2 (16,7%) - 24 (9,8%)

Morfotipo 1 7 (6,3%) 1 (7,7%) - - 1 (1,7%) - 1 (100%) 2 (8,3%) - - - 12 (4,9%)

Morfotipo 2 2 (1,8%) 1 (7,7%) 1 (33,3%) - 2 (3,4%) - - 2 (8,3%) - 2 (16,7%) - 10 (4,1%)

Morfotipo 3 - 1 (7,7%) - - - - - - 1 (6,7%) - - 2 (0,8%)

Physaloptera sp. 10 (9%) - - - 1 (1,7%) - - 1 (4,2%) - - - 12 (4,9%)

Família Diphyllobothriidae 34 (30,6%) - 1 (33,3%) - 12 (20,3%) - 1 (100%) 4 (16,7%) - - - 52 (21,3%)

Ordem Ciclophylidea 4 (3,6%) 1 (7,7%) - - 2 (3,4%) - - 1 (4,2%) - - - 8 (3,3%)

Morfotipo 1 3 (2,7%) 1 (7,7%) - - 2 (3,4%) - - 1 (4,2%) - - - 7 (2,9%)

Morfotipo 2 1 (0,9%) - - - - - - - - - - 1 (0,4%)

Família Dicrocoeliidae 5 (4,5%) - - - 4 (6,8%) - - 1 (4,2%) - - - 10 (4,1%)

Filo Acanthocephala - - - - - - - 1 (4,2%) - - - 1 (0,4%)

Morfotipo 1 - - - - - - - 1 (4,2%) - - - 1 (0,4%)

Morfotipo 2 - - - - - - - 1 (4,2%) - - - 1 (0,4%)

Subtotal de amostras com helmintos 81 (73%) 7 (53,8%) 2 (66,7%) 1 (100%) 43 (72,9%) 1 (100%) 1 (100%) 15 (62,5%) 4 (26,7%) 5 (41,7%) 1 (25%) 161 (66%)

Protozoários

Coccídios não esporulados 9 (8,1%) - - - - - - 1 (4,2%) - - - 10 (4,1%)

Eimeria sp. - - - - - - - - - 1 (8,3%) - 1 (0,4%)

Balantioides coli - - - - - - - 3 (20%) 2 (16,7%) 1 (25%) 6 (2,4%)

Amebídeos 2 (1,8%) - - - - - - 1 (4,2%) - - - 3 (1,2%)

Coproantígenos de Cryptosporidium sp. 17 (15,3%) 2 (15,4%) 2 (66,7%) - 15 (25,4%) 1 (100%) 1 (100%) 4 (16,7%) 12 (80%) 10 (83,3%) 3 (75%) 67 (27,4%)

Subtotal de amostras com protozoários 27 (24,3%) 2 (15,4%) 2 (66,7%) - 15 (25,4%) 1 (100%) 1 (100%) 6 (25%) 13 (86,7%) 10 (83,3%) 4 (100%) 81 (33,2%)

Total de positivas 90 (81,1%) 8 (61,5%) 3 (100%) 1 (100%) 50 (84,7%) 1 (100%) 1 (100%) 17 (70,8%) 13 (86,7%) 10 (83,3%) 4 (100%) 198 (81,1%)

Tabela 10. Frequência de morfotipos/estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil



205

Média e Desvio

padão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)
Média e Desvio padão Mínimo (µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padão
Mínimo (µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Ascarididae 1

(Fig. 71A)
92,5 ± 6 x 81,4 x 6,6 74 x 55,5 99,9 x 99,9 92,5 ± 5,8 x 81,4 x 7,1 74 x 55,5 99,9 x 99,9

92,5 ± 6 x 81,4 x

6,2
74 x 6,66 99,9 x 99,9 88,8 ± 8,7 x 85,1 x 7,6 74 x 74 92,5 x 92,5 - - -

Ovos com formato arredondado a

subglobular, com massa embrionária no

interior, coloração acastanhada. Casca do

tipo rendada, única, radiada, porosa, tipo

rendada. Semelhantes à Toxocara sp.

Ascarididae 2

(Fig. 71B)
111 ± 17 x 96,2 ± 23,1 103,6 x 70,3

166,5 x

170,2

111 ± 18,5 x 107,3 ±

23,2
103,6 x 74

166,5 x

170,2

107,3 ± 8,9 x 83,2 ±

12,9
103,6 x 70,3

133,2 x

118,4
- - - - - -

Ovos com formato arredondado, com massa

embrionária no interior, com casca

extremamente espessa, porosa e coloração

amarronzada.

Ascarididae 3

(Fig. 71C)
114,7 ± 4,8 x 74 ± 1,6 111 x 74 122,1 x 70,3 - - - - - - 114,7 ± 4,8 x 74 ± 1,6 111 x 74 122,1 x 70,3 - - -

Ovo de ascarídeo semelhante ao do gênero

Ascaris . Apresentou formato alongado

típico de ovo infértil, contendo massa no

interior, presença de casca espessa com

depressões na superfície do tipo

mamelonada.

Diphyllobothriidae (Fig.

71D)
88,8 ± 8,5 x 48,1 ± 5,6 55 x 25 103 x 74 88,8 ± 9,3 x 48,1 ± 6,3 55 x 30 103 x 74

85,1 ± 7,1 x 48,1 ±

4
60 x 25 103,6 x 59,2 - - - - - -

Ovos com formato elipsoide, operculado,

com coloração amarronzada e com as

extremidades pontiagudas semelhantes aos

ovos do gênero Spirometra .

Trichuris sp. 1 (Fig.

71E)
85,1 ± 5,8 x 37 ± 2,6 30,3 x 33,3 88,8 x 44,4 88,8 ± 8 x 37 ± 2,8 70,3 x 33,3 92,5 x 40,7

81,4 ± 4,5 x 40,7 ±

4,2
74 x 33,3 85,1 x 44,4 - - - - - -

Ovos bioperculados de Trichuris com

formato de bandeja, casca acastanhada com

camada tripla e lisa. Opérculols

proeminentes.

Trichuris sp. 2 (Fig.

71F)

107,3 ± 6,9 x 40,7 ±

4,4
96,2 x 33,3 125,8 x 55,5 107,3 ± 7,3 x 40,7 ± 4,9 96,2 x 33,3 125,8 x 55,5

107,3 ± 7,6 x 42,5 ±

3,7
96,2 x 33,3 118,4 x 48,1 - - - - - -

Ovos bioperculados de Trichuris bem largo,

com formato de bandeja, casca acastanhada,

tripla e lisa. Opérculos proeminentes.

Capillaria sp. 1 (Fig.

71G)
81,4 ± 5,1 x 44,4 ± 4,3 51,8 x 33,3 85,1 x 51,8 81,4 ± 3,5 x 40,7 ± 4,8 74 x 33,3 85,1 x 51,8

81,4 ± 5,7 x 44,4 ±

4
51,8 x 33,3 85,1 x 51,8 - - - - - -

Ovos bioperculados de Capillaria sp. de

formato de barril com casca amarelada, tripla

e radiada. Os opérculos são bem achatados.

Capillaria sp. 2 (Fig.

71H)

96,2 ± 9,5 x 44,4 ±

5,4
88,8 x 33,3 133,2 x 55,5 96,2 ± 8,8 x 44,4 ± 5,2 88,8 x 33 129,5 x 55,5

92,5 ± 6,8 x 44,4 ±

5,5
88,8 x 37 111 x 55,5 - - - - - -

Ovos bioperculados de Capillaria sp. com

casca amarronzada, tripla, rugosa e radiada

com formato de barril ou arredondado,

semelhantes a uma semente. Os opérculos

são achatados.

Morfologia
Morfotipos de

parasitos

Família Canidae Família FelidaeMédia geral não separada por Família Família TayassuidaeFamília Suidae

Quadro 11. Descrição dos morfotipos de estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de Itatiaia,
Brasil
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Média e Desvio

padão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)
Média e Desvio padão Mínimo (µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padão
Mínimo (µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Ovo de casca fina 1

(Fig. 71I)
85,1 ± 4,3 x 55,5 ± 4,7 81,4 x 40,7 92,5 x 59,2 85,1 ± 4,2 x 55,5 ± 3,7 81,4 x 44,4 92,5 x 59,2 96,2 x 40,7 40,7 96,2 - - - - - -

Ovos com formato elipso , casca dupla fina e

transparente com larva ou massa embrionária

no interior em divisão. Semelhante aos ovos

da Superfamília Strongyloidea.

Ovo de casca fina 2

(Fig. 71J)

112,8 ± 33,5 x 70,3 ±

18,7
103,6 x 51,8

188,7 x

107,3
107,3 ± 5,5 x 57,3 ± 4,8 103,6 x 51,8 114,7 x 62,9

109,1 ± 2,6 x 85,1 ±

31,4
107,3 x 62 111 x 107,3

172 ± 29,8 x 79,5 ±

10,6

122,1 x

77,7
188,7 x 99,9 - - -

Ovos com formato oval, alongado, casca fina

e transparente com larva ou massa

embrionária no interior semelhante aos ovos

da Superfamília Tricostrongyloidea.

Ovo de casca fina 3

(Figs. 71K)

96,2 ± 6,37 x 55,5 ±

5,1
88,8 x 44,4 103,6 x 59,2 92,5 ± 6,1 x 55,5 ± 5,6 88,8 x 44,4 103,6 x 59,2 - - - - - - 103,6 x 15 15 103,6

Ovos com formato elipsoide alongado, casca

fina e transparente com as extremidades

pontiagudas com massa embrionária no

interior.

Cyclophyllidea 1 (Fig.

71L)

85,1 ± 9,1 x 81,4 ±

10,5
70,3 x 55 96,2 x 92,5 83,2 ± 8,1 x 77,7 ± 12,3 96,2 x 92,5 96,2 x 74

81,4 ± 15,7 x 75,8 ±

7,8
70,3 x 70,3 92,5 x 81,4 - - - - - -

Ovos de cestoide claros com casca dupla

espessa, transparente e rugosa com embrião

hexacanto no interior. Há um grande espaço

entre as cascas. Ovos semelhantes aos de

Hymenolepis sp.

Cyclophyllidea 2 (Fig.

71M)
48 ± 2,1 x 37 44,4 x 37 48,1 x 37 48,1 ± 2,1 x 37 44,4 x 37 48,1 x 37 - - - - - - - - -

Ovos de cestoide com formato arredondado,

acastanhado, casca espessa e radiada com

um embrião hexacanto no interior. Ovos

semelhantes aos de Taenia sp.

Morfologia
Morfotipos de

parasitos

Família Canidae Família FelidaeMédia geral não separada por Família Família TayassuidaeFamília Suidae

Quadro 20. Descrição dos morfotipos de estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil
(continuação)
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Média e Desvio

padrão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padrão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padrão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padrão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Média e Desvio

padrão

Mínimo

(µm)

Máximo

(µm)

Acanthocephala

1 (Fig. 71N)

88,8 ± 92,5 x 74

± 3,3
- - - - - - - - - - - - - -

Ovo com casca tripla, espessa e embrião no

interior. A casca mais externa apresentou

coloração muito clara, quase transparente e a

intermediária um contorno dourado.

Acanthocephala

2 (Fig. 71O)
85,1 x 66,7 85,1 66,7 - - - - - - - - - - - -

Ovo com coloração dourada tanto na casca

mais externa quanto na intermediária, casca

tripla e espessa, com embrião no interior.

Larvas de

nematoide (Fig.

68)

- - - - - - - - - - - - - - - Helmintos cilíndricos e alongados.

Physaloptera

sp. (Fig. 68)

70,3 ± 9,5 x 48,1

± 9,3
55,5 x 37

77,7 x

66,6

70,3 ± 10 x 46,2

± 9,7
55,5 x 37

77,7 x

66,6
70,3 x 51,8 70,3 51,8 - - - - - -

Ovo com formato oval, casca dupla, espessa,

transparente e larva no interior.

Dicrocoellidae

(Fig. 68)

51,8 ± 6,3 x 33,3

± 2,8

40,7 x

29,6
70,3 x 37

55,5 ± 11,3 x

33,3 ± 3,7

48,1 x

29,6
70,3 x 37

51,8 ± 1,5 x 33,3

± 3,3

48,1 x

29,6
51,8 x 37 - - - - - -

Ovos operculados de coloração acastanhada,

formato oval e casca espessa.

Oocistos de

coccídios não

esporulados 1

(Fig. 69)

25,9 ± 2,4 x 22,2

± 2,5

22,2 x

18,5

29,6 x

25,9

25,9 ± 2,4 x 22,2

± 2,5

22,2 x

18,5

29,6 x

25,9
- - - - - - - - -

Oocistos com formato ovoide, casca espessa e

transparente com esporoblasto no interior

compatíveis com C. ohioensis .

Oocistos de

coccídios não

esporulados 2

37 ± 6,9 x 33,3 ±

6

29,6 x

29,6

44,4 x

44,4

37 ± 6,8 x 33,3 ±

5,6

29,6 x

29,6

48,4 x

44,4
- - - - - - - - -

Oocistos com formato ovoide, casca espessa e

transparente com esporoblasto no interior

compatíveis com C. canis.
Eimeria sp.

(Fig. 69)
37 x 37 37 37 - - - - - - 37 x 37 37 37

Oocisto esporulado contendo quatros

esporocistos com dois esporozoítos em cada.

Balantioides

coli (Fig. 69)

46,2 ± 30,8 x

44,4 ± 28,5

33,3 x

33,3

122,1 x

111
- - - - - -

48,1 ± 38,8 x

44,4 ± 35,5

33,3 x

33,3

122,1 x

111

59,2 ± 28,7 x

55,5 ± 27,3

44,4 x

44,4

99,9 x

27,3

Cistos acastanhados, arredondado de parede

espessa e lisa.

Amebídeo

(Fig. 69)

18,5 ± 5,8x 18,5

± 3,6
11 x 11 27,5 x 20

18,5 ± 5,8 x 18,5

± 3,6
11 x 11 27,5 x 20 - - - - - - - - -

Cistos com formato redondo, com a presena

de um a quatro núcleos com casca

Família Tayassuidae

Morfologia
Morfotipos de

parasitos

Média geral não separada por

Família
Família Canidae Família Felidae Família Suidae

Quadro 20. Descrição dos morfotipos de estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil
(continuação)
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Figura 71.Figura 69. Morfotipos de ovos de helmintos em aumento de 400 x e H em 1000 x detectados nas amostras fecais de carnívoros e
artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil
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A

B

C

Figura 70. Mapas de localização das amostras fecais coletadas
no Parque Nacional de Itatiaia que foram positivas para alguma
estrutura parasitária. Mapa A – amostras fecais de C.
brachyurus. Mapa B – amostras fecais de L. guttulus. C –
amostras fecais de outros carnívoros e artiodáctilos
identificados. Fonte: Laís Verdan Dib (UFF) e Camila
Francisco Gonçalves (UFSCar)
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Figura 73. Mapa de localização das amostras fecais coletadas no Parque Nacional de Itatiaia
que foram positivas para coproantígeno de Cryptosporidium sp.. Fonte: Laís Verdan Dib (UFF)
e Camila Francisco Gonçalves (UFSCar)
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Observou-se que as curvas de acumulação de estruturas de parasitos

estabilizaram-se em cerca de 40 amostras fecais identificadas como de C. brachyurus e

de L. guttulus (Figura 74). O platô de estalibilização da curva também foi evidenciado nas

amostras fecais de T. pecari, em cerca de sete amostras coletadas, C. familiaris e C. thous

com aproxidamente 11 e três amostras coletadas, respectivamente (Figura 74). A única

espécie de hospedeiro em que não ocorreu a estabilização da curva foi S. scrofa (Figura

74). Não foi possível estabelecer uma curva de acumulação para as espécies Lycalopex

sp., L. pardalis e P. yagouaroundi identificadas nesse estudo pelo fato de ter sido

coletada somente uma amostra fecal de cada animal identificado.

Figura 71. Curvas de acumulação de estruturas de parasitos gastrintestinais detectadas
em amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de
Itatiaia, Brasil
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Em relação às estruturas parasitárias evidenciadas nas amostras fecais, C.

brachyurus e L. guttulus apresentaram as maiores riquezas, 12 e 10, respectivamente e

Lycalopex sp. obteve a menor riqueza, sendo detectado somente ovo de Ascarididae, na

única amostra coletada. Entre os artiodáctilos, S. scrofa foi a espécie que obteve maior

riqueza parasitária, sendo evidenciados seis estruturas parasitárias distintas (Tabela 11).

A maior diversidade parasitária foi observada também em C. brachyurus e L.

guttulus por meio do índice de Shannon (H’), que foram os maiores entre as espécies de

mamíferos identificadas, sendo 2,2504 para esta espécie de canídeo e 1,9905 para este

felídeo. Dentre as espécies de mamíferos identificados como autor do material fecal que

apresentaram platô de estabilização na curva de acumulação de estruturas parasitárias, o

índice de Simpson que se aproximou mais do valor =1 foi o obtido nas amostras de C.

brachyurus, C. thous, L. guttulus, C. familiaris e T. pecari (Tabela 11). O índice de

diversidade parasitária de Shannon (H’) apresentou diferença estatisticamente

significativa no teste t de Poole, p<0,05 ao se comparar as análises obtidas entre as

amostras de C. brachyurus e C. familiaris, entre T. pecari e as espécies L. guttulus e C.

brachyurus e também quando se comparou S. scrofa e C. brachyurus (Tabela 12).

Tabela 11. Riqueza e diversidade de estruturas de parasitos gastrintestinais detectados nas amostras de
carnívoros e artiodáctilos coletadas no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Hospedeiro Riqueza Shannon (H’) Simpson (D)

Família Canidae
Chrysocyon brachyurus 12 2,2504 0,881
Canis familiaris 4 1,2799 0,778
Cerdocyon thous 4 1,3297 0,867
Lycalopex sp. 1 - -

Família Felidae

Leopardus guttulus 10 1,9905 0,844
Leopardus pardalis 2 0,6931 1
Puma yagouaroundi 5 1,6094 1

Família Tayassuidae

Tayassu pecari 4 1,0627 0,605
Família Suidae

Sus scrofa 6 1,4286 0,721
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* p < 0,05

Índices de similaridade Sorensen mais próximos ao valor =1, ou seja com

similaridade absoluta, foram obtidos por meio da comparação dos resultados

parasitológicos ao se comparar os resultados de C. brachyurus e L. guttulus S = 0,9,

seguido pela comparação entre C. thous e P. yagouaroundi S ≅ 0,9; T. pecari e S. scrofa

S = 0,8; C. familiaris e C. thous S ≅ 0,7; C. familiaris e P. yagouaroundi S ≅ 0,7.

(Figura 75).

Espécies
Leopardus

guttulus

Chrysocyon

brachyurus

Canis

familiaris

Cerdocyon

thous

Leopardus

pardalis

Lycalopex

sp.

Tayassu

pecari

Sus

scrofa

Puma

yagouaroundi

Leopardus guttulus 0,09 0,11 0,32 0,47 0,6 0,005* 0,09 0,62

Chrysocyon brachyurus 0,04* 0,18 0,41 0,57 0,0004* 0,01* 0,42

Canis familiaris 0,94 0,74 0,73 0,66 0,76 0,7

Cerdocyon thous 0,72 0,72 0,7 0,88 0,77

Leopardus pardalis 0,84 0,83 0,67 0,62

Lycalopex 0,77 0,7 0,67

Tayassu pecari 0,37 0,5

Sus scrofa 0,82

Puma yagouaroundi

T. pecari

S. scrofa

C. familiaris

C. thous

P. yagouaroundi

C. brachyurus

L. guttulus

L. pardalis

Lycalopex sp.

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Figura 72. Dendogarama gerado a partir da análise de agrupamento (UPGMA)
utilizando o índice de Similaridade Sorensen para a comparação das estruturas
parasitárias detectadas nas amostras fecais de carníovoros e artiodáctilos coletas
no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Tabela 12. Nível de significância estatística do teste t de Poole extraído a partir da comparação dos índices de
diversidade parasitária de Shannon (H’) que foram obtidos de cada animal identificado do Parque Nacional de
Itatiaia, Brasil
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Em relação às associações parasitárias, foi observado maior frequência de

monoparasitismo, 104 (42,6%), do que poliparasitismo, 94 (38,5%), nas amostras fecais

analisadas (Tabela 13). Foram evidenciados monoparasitismo tanto de helmintos quanto

de protozoários, principalmente nas fezes da Ordem Carnivora, 88 (41,3%), com destaque

para os ovos das Famílias Ascarididae e Diphyllobothriidae com frequências de 24

(11,3%) e 21 (9,8%), respectivamente (Tabela 14).

Tabela 13. Frequência de monoparasitismo nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos do Parque
Nacional de Itatiaia, Brasil

Monoparasitismo
Ordem Carnivora

(n=213)
Ordem Artiodactyla

(n=31)
Total (n=244)

Helmintos

Família Ascarididae 24 (11,3%) - 24 (9,8%)

Trichuris sp. 5 (2,3%) - 5 (2%)

Capillaria sp. 7 (3,3%) - 7 (2,9%)

Larva de nematoide 5 (2,3%) - 5 (2%)
Ovo de nematoide de casca
fina

4 (1,9%) - 4 (1,6%)

Physaloptera sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Diphyllobothriidae 21 (9,8%) - 21 (8,6%)

Protozoários

Coccídios não esporulados 2 (0,9%) - 2 (0,8%)

Balantioides coli - 2 (6,4%) 2 (0,8%)

Amebídeos 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Coproantígenos de
Cryptosporidium sp.

18 (8,4%) 14 (45,2%) 32 (13,1%)

Total de positivas 88 (41,3%) 16 (51,6%) 104 (42,6%)

Já no poliparasitismo foram observadas associações que variaram entre duas a oito

estruturas parasitárias (Tabelas 14, 15, 16 e 17). Foram constatadas associações somente

entre helmintos, entre helmintos e protozoários e apenas entre protozoários. No

poliparasitismo com 2 parasitos as associações mais frequentes foram entre os ovos da

Família Ascarididae e Coproantígenos de Cryptosporidium sp., evidenciadas em 6 (2,4%)

amostras, das quais 4 (1,9%) são da Ordem Carnivora, 1 (6,4%) da Ordem Artiodactyla

(Tabela 14).

No poliparasitismo com três parasitos, as associações mais frequentes foram entre

os ovos da Família Ascarididae, Família Diphyllobothriidae e Physaloptera sp.; ovos da

Família Ascarididae, Trichuris sp. e Capillaria sp.; ovos da Família Ascarididae, larvas

de nematoide e Trichuris sp. e ,por último, ovos da Família Diphyllobothriidae,
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Capillaria sp. e Coproantígenos de Cryptosporidium sp., que apresentaram frequência de

2 (0,8%) como consta na tabela 15. O poliparasitismo com quatro estruturas parasitárias

foi evidenciado somente em amostras fecais da Ordem Carnivora (Tabela 15). Já o

poliparasitismo por cinco, seis, sete e oito estruturas parasitárias foram evidenciado em 7

(3,3%) amostras de carnívoros e somente em uma da Ordem Artiodactyla. Todos os casos

de associações parasitárias por quatro a oito estruturas parasitárias obtiveram frequência

global de 1 (0,4%), como demonstrado nas tabelas 16 e 17. Todas as categorias de

amostra que não estão contempladas nas tabelas foram negativas.
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Tabela 14. Frequência de poliparasitismo por 2 estruturas parasitárias nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos do
Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Poliparasitismo – 2 parasitos
Ordem Carnivora

(n=213)
Ordem Artiodactyla

(n=31)
Total

(n=244)

Helmintos
Família Diphyllobothriidae + Família Ascarididae 5 (2,3%) - 5 (2%)
Família Ascarididae + Trichuris sp. 5 (2,3%) - 5 (2%)
Família Ascarididae + Larva de nematoide 4 (1,9%) - 4 (1,6%)
Família Diphyllobothriidae + Capillaria sp. 3 (1,4%) - 3 (1,2%)
Família Ascarididae + Capillaria sp. 3 (1,4%) - 3 (1,2%)
Família Ascarididae + Família Dicrocoeliidae 3 (1,4%) - 3 (1,2%)
Trichuris sp. + Capillaria sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)
Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina 2 (0,9%) - 2 (0,8%)
Trichuris sp. + Physaloptera sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Família Ascarididae + Ovo de nematoide de casca fina 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Trichuris sp. + Ovo de nematoide de casca fina 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Ovo de nematoide de casca fina + Ordem Ciclophylidea 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Família Diphyllobothriidae + Ovo de nematoide de casca fina 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Família Diphyllobothriidae + Physaloptera sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Família Diphyllobothriidae + Trichuris sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Helmintos + Protozoários
Família Ascarididae + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. 4 (1,9%) 2 (6,4%) 6 (2,4%)
Larva de nematoide + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. 1 (0,5%) 3 (9,7%) 4 (1,6%)
Família Diphyllobothriidae + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. 4 (1,9%) - 4 (1,6%)
Trichuris sp. + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)
Capillaria sp. + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)
Larva de nematoide + Coccídios não esporulados 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Família Diphyllobothriidae + Coccídios não esporulados 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Família Dicrocoeliidae + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)
Protozoários

Balantioides coli + Coproantígenos de Cryoptosporidium sp. - 1 (3,2%) 1 (0,4%)
Total de positivas 50 (23,4%) 6 (19,3%) 56 (22,9%)
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Tabela 15. Frequência de poliparasitismo por 3 estruturas parasitárias nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos do Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Poliparasitismo – 3 parasitos
Ordem Carnivora

(n=213)
Ordem Artiodactyla

(n=31)
Total

(n=244)

Helmintos

Família Ascarididae + Família Diphyllobothriidae + Physaloptera sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)

Família Ascarididae + Larva de nematoide + Trichuris sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)
Família Ascarididae + Trichuris sp. + Capillaria sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)

Família Ascarididae + Família Diphyllobothriidae + Capillaria sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Família Diphyllobothriidae + Família Dicrocoeliidae 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Família Diphyllobothriidae + Ovo de nematoide de casca fina 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Larva de nematoide + Família Dicrocoeliidae 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Larva de nematoide + Ordem Ciclophylidea 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Diphyllobothriidae + Trichuris sp. + Ordem Ciclophylidea 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Capillaria sp. + Ovo de nematoide de casca fina + Família Dicrocoeliidae 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Helmintos + Protozoários

Família Diphyllobothriidae + Capillaria sp. + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. 2 (0,9%) - 2 (0,8%)

Família Ascarididae + Balantioides coli + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. - 1 (3,2%) 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Larva de nematoide + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Diphyllobothriidae + Família Dicrocoeliidae + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Diphyllobothriidae + Physaloptera sp. + Coccídios não esporulados 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Larva de nematoide + Balantioides coli + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. - 1 (3,2%) 1 (0,4%)

Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. - 1 (3,2%) 1 (0,4%)

Ovo de nematoide de casca fina + Eimeria sp. + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. - 1 (3,2%) 1 (0,4%)

Trichuris sp. + Capillaria sp. + Corproantígenos de Cryptosporidium sp. 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Trichuris sp. + Larva de nematoide + Coccídios não esporulados 1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Total de positivas 20 (9,4%) 4 (12,9%) 24 (9,8%)
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Tabela 16. Frequência de poliparasitismo por 4 estruturas parasitárias nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos do Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Poliparasitismo – 4 parasitos Ordem Carnivora (n=213) Total (n=244)

Helmintos

Família Ascarididae + Capillaria sp. + Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina 1 (0,5%) 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Família Diphyllobothriidae + Capillaria sp.+ Ordem Ciclophylidea 1 (0,5%) 1 (0,4%)

Trichuris sp. + Ovo de nematoide de casca fina + Larva de nematoide + Physaloptera sp. 1 (0,5%) 1 (0,4%)

Helmintos + Protozoários

Família Ascarididae + Família Diphyllobothriidae + Capillaria sp. + Coproantígenos de Cryptosporidium sp. 1 (0,5%) 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Trichuris sp. + Physaloptera sp. + Coccídios não esporulados 1 (0,5%) 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Trichuris sp. + Larva de nematoide + Coproantígenos de Cryptosporidium sp. 1 (0,5%) 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Ovo de nematoide de casca fina + Família Diphyllobothriidae + Coproantígeno de
Cryptosporidium sp.

1 (0,5%) 1 (0,4%)

Total de positivas 7 (3,3%) 7 (2,9%)
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Tabela 17. Frequência de poliparasitismo por 5, 6, 7 e 8 estruturas parasitárias nas amostras fecais de carnívoros e artiodáctilos do Parque Nacional de Itatiaia, Brasil

Parasitismo
Ordem Carnivora

(n=213)
Ordem Artiodactyla

(n=31)
Total

(n=244)

Poliparasitismo – 5 parasitos (Helmintos + Protozoários)
Família Ascarididae + Trichuris sp. + Ovo de nematoide de casca fina + Família Diphyllobothriidae +
Coproantígeno de Cryptosporidium sp.

1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina + Balantioides coli +
Coproantígeno de Cryptosporidium sp.

- 1 (3,2%) 1 (0,4%)

Trichuris sp. + Ovo de nematoide de casca fina + Physaloptera sp. + Ordem Ciclophylidea + Coccidio
não esporulados

1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Poliparasitismo – 6 parasitos (Helmintos + Protozoários)
Família Ascarididae + Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina + Physaloptera sp. +
Ordem Ciclophylidea + Filo Acanthocephala

1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Família Ascarididae + Trichuris sp. + Capillaria sp. + Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca
fina + Amebídeos

1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Poliparasitismo – 7 parasitos (Helmintos + Protozoários)

Trichuris sp. + Capillaria sp. + Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina + Ordem
Ciclophylidea + Família Dicrocoeliidae + Coccidios não esporulados

1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Poliparasitismo – 8 parasitos (Helmintos + Protozoários)

Família Ascarididae + Trichuris sp. + Larva de nematoide + Ovo de nematoide de casca fina +
Physaloptera sp. + Ordem Ciclophylidea + Coccidios não esporulados + Amebídeos

1 (0,5%) - 1 (0,4%)

Total de positivas 6 (2,8%) 1 (3,2%) 7 (2,9%)
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6. DISCUSSÃO

No Parque Nacional de Itatiaia (PNI) foram coletadas 244 amostras fecais de

forma não invasiva ao se percorrer a pé todas as trilhas turísticas, estradas e travessias.

Como não se sabia a quantidade precisa de material fecal que seria coletado optou-se por

adotar uma amostragem de conveniência, respeitando um período máximo de trabalho de

campo de até 12 meses e recuperação de até 300 amostras fecais. Este período e tamanho

amostral foram pré-determinados para que também fosse viável o tempo de

processamento laboratorial dessas amostras. A amostragem de conveniência também foi

adotada em outros estudos realizados em unidades de conservação brasileiras, como no

Parque Nacional da Serra da Capivara, PI, no Parque Nacional das Emas, GO, no Parque

Nacional da Serra do Cipó, MG, na Reserva Natural do Vale, ES, na RPPN Santuário do

Caraça, MG, na RPPN Sesc Pantanal, MT, na Serra da Calçada, MG, na FLONA Três

Barras, SC, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ (BRANDÃO et al., 2009;

BRAGA et al., 2010; SANTOS et al., 2012; ARAUJO, 2014; SOUZA, 2014; SRBEK-

ARAUJO et al., 2014; MASSARA et al., 2015; KUSMA et al., 2015; DIB et al., 2018;

WRUBLEWSKI et al., 2018).

A estratégia de obtenção das amostras fecais de forma não invasiva, ou seja,

coletadas diretamente do ambiente, como foi realizado nesse estudo tem sido uma

alternativa eficiente para se identificar os animais silvestres e seus agentes biológicos

infectantes. Tal estratégia evita o estresse do animal e o esforço amostral do pesquisador

em procedimentos de captura a campo e evita que o pesquisador necessite encontrar um

animal morto ao acaso, fato que pode levar muito tempo. Segundo Rodríguez - Castro et

al. (2018), a amostragem não invasiva, muitas vezes, acaba sendo a forma de coleta mais

viável quando se tratam de animais silvestres com hábitos elusivos, crepusculares, e que

percorrem por grandes territórios. Miotto et al. (2014) acrescentaram que esse tipo de

amostragem acaba sendo a mais indicada para estudar animais que estão em baixa

densidade populacional. De acordo com Quadros (2002), a amostragem não invasiva é o
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método com melhor custo-benefício dentro da realidade financeira da maioria dos

pesquisadores da região neotropical. Ainda assim, são escassos os estudos que utilizam

esse tipo de amostragem a campo e que identificam simultaneamente o hospedeiro e as

estruturas de parasitos em suas amostras fecais como foi realizado com as amostras fecais

do PNI.

Em base de dados científicos foram recuperados 11 estudos realizados em

território brasileiro incluindo oito artigos, duas dissertações e uma tese de doutorado, em

que os autores realizaram pesquisa coproparasitológica associada a identificação da

espécie autora do material fecal utilizando amostragem não invasivas coletadas a campo.

Desses seis foram realizados na região Sudeste, incluindo a Reserva Natural do Vale/ES,

Parque Nacional da Serra dos Órgãos/RJ (Parnaso), Parque Nacional Serra do Cipó/MG,

Serra da Calçada/MG, Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário do

Caraça/MG e Parque Ecológico Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho/SP e dois

na região Sul que foram realizados no mesmo local, na Floresta Nacional (FLONA) Três

Barras/SC. (RONDON, 2010; SANTOS al, 2012; ARAUJO, 2014; SRBEK – ARAUJO

et al. 2014; KUSMA et al., 2015; MASSARA et al., 2015; DIB et al., 2018;

WRUBLEWSKI et al., 2018). Além desses, somente um foi realizado na região nordeste,

no Parque Nacional Serra da Capivara/PI e dois na região Centro-Oeste, sendo um na

Reserva Particular do Patrimônio Nacional SESC Pantanal, MT e um no Parque Nacional

das Emas, GO (BRANDÃO et al., 2009; BRAGA et al. 2010; SOUZA, 2014).

Assim como toda amostragem científica, a coleta de fezes de forma não invasiva,

ou seja, diretamente do ambiente de parques, serras e reservas possui desvantagens. A

qualidade do material fecal coletado pode ficar comprometida, devido a alterações por

meio de interferência natural, como as chuvas, calor e ingestão das fezes por animais,

como os insetos coprófagos. Não foram obtidas informações sobre essa temática no

material científico consultado. Nos trabalhos de campo realizados no PNI, para minimizar

a possibilidade de perda das fezes mediante a lixiviação pela água das chuvas e para

preservar a integridade física dos membros da equipe de trabalho de campo, priorizou-se

realizar a maior parte das coletas no período de inverno. Apesar de ser uma estação do

ano indicada para trabalhos de campo, no PNI os membros da equipe se depararam com

temperaturas negativas pela necessidade de se começar os trabalhos de campo muito

cedo, cerca de 5 horas da manhã. É importante destacar também que geralmente os

parques, são locais que estão abertos à visitação para turistas e que os mesmos podem

pisotear o bolo fecal nas trilhas, comprometendo a sua morfologia. Tal fato foi
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evidenciado durante as coletas no PNI, o que impossibilitou a recuperação do material

fecal em alguns trechos das trilhas.

Outra desvantagem da amostragem não invasiva é que geralmente as amostras

fecais de animais silvestres são coletadas em Unidades de Conservação regidas por

legislação própria, que muitas vezes proíbe a utilização de veículos, demandando um

grande esforço físico e de tempo por parte da equipe técnica, que além de realizar as

trilhas, precisa também vistoriar de forma detalhada os locais para minimizar as perdas

amostrais. Essa dificuldade foi enfrentada pela equipe desse estudo ao realizar trilhas

consideradas de elevado grau de dificuldade, como a subida ao cume das Prateleiras e das

Agulhas Negras, que demandaram um bom condicionamento físico além da contratação

de um condutor que tivesse experiência em rapel.

Uma das questões levantadas nos estudos de comunidades biológicas em uma

determinada região é se o número amostral coletado é suficientemente representativo para

gerar as respostas pretendidas (SOUZA, 2014). Dessa forma, a suficiência amostral em

caso de material biológico coletado de forma não invasiva em animais em vida livre

sempre gera polêmicas e discussões, uma vez que não se tem o número preciso do total

de animais que circulam na região estudada. Além disso, as amostras coletadas do

ambiente podem pertencer ao mesmo indivíduo, sendo necessárias técnicas laboratoriais

altamente rebuscadas e de alto custo para se caracterizar individualmente as amostras por

hospedeiro.

Ainda que esse tipo de amostragem apresente inconvenientes, essa estratégia de

obtenção de material fecal permitiu obter informações da fauna do PNI. Por meio desta,

foi possível atualizar os registros das espécies de animais silvestres que o habitam,

informando sobre a sua circulação no período e nos locais amostrados nas três diferentes

partes do parque, incluindo a Parte alta, baixa e Visconde de Mauá. Por meio da coleta

das amostras fecais do ambiente, pôde-se também realizar análises coproparasitológicas

fornecendo informações sobre os parasitos gastrintestinais que potencialmente podem

infectar esses animais. Cabe ressaltar, que dentre os artigos recuperados da literatura não

foram evidenciados apontamentos sobre as vantagens e desvantagens da coleta de fezes

de forma não invasiva. Entre os estudos que constam no capítulo de referencial teórico no

quadro 1, esse foi o estudo que coletou maior número de amostras fecais não invasivas

em Unidades de Conservação.

Fica nítido pelos resultados demonstrados nos mapas que a maioria das amostras

foi coletada nas trilhas, estradas e travessias que se localizam na parte alta do Parque. Isso

se deve ao fato de que a parte alta do parque comporta o maior número de trilhas, possui
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um relevo descampado composto por vegetação de gramíneas e com grande quantidade

de elevações rochosas, constituídas por diferentes tamanhos. É importante destacar que,

na grande maioria das vezes, as fezes compatíveis com as de carnívoros eram

evidenciadas em posição de destaque sobre as pedras, fato que favoreceu a sua

visualização. Segundo Ruiz (2014) felídeos silvestres, por serem dominantes, não

enterram as suas fezes, como fazem os gatos domésticos. Este material fecal, geralmente,

tende a ficar bem exposto para auxiliar o animal na marcação do seu território. Essa

característica foi claramente observada pela equipe no PNI no momento das coletas, tanto

em material fecal compatível com felinos quanto com o de outros grupos de carnívoros,

incluindo os canídeos como C. brachyurus.

É importante destacar que nesse estudo dentre as amostras fecais identificadas

como de C. brachyurus mais de 71% do material fecal foi encontrado na parte alta do

Parque. Tal fato já era esperado, visto que exemplares dessa espécie já foram vistos,

fotografados e até filmados por funcionários do PNI e também por turistas que

acamparam no Abrigo Rebouças. O clima mais ameno e seco, assim como o relevo

evidenciado nessa parte do Parque parece favorecer a circulação dessa espécie animal,

pois é o que mais se assemelha com o seu bioma nativo, que é o cerrado. O encontro de

material fecal de lobo-guará em Visconde Mauá não era o esperado, fato relatado pelos

funcionários do Parque. No entanto, ainda segundo os próprios funcionários, Visconde de

Mauá é a área do PNI menos incluída nas pesquisas científicas. A falta de estudos na área

dificulta concluir se esse dado representa uma recente circulação do animal nessa região

ou se na verdade, o lobo-guará já habitava esse local há mais tempo. O encontro de fezes

do lobo-guará em diferentes partes, incluindo áreas distantes como a parte alta e

Visconde de Mauá, bem como as formações rochosas íngremes e elevadas, parece ser

favorecido pela biologia do animal, que possui membros bem desenvolvidos, ou seja com

até 75 cm de comprimento, e patas amplas que favorecem a espécie realizar grandes

deslocamentos a procura de abrigo e comida (CHEIDA et al., 2006; DE PAULA e

GAMBARINI, 2013). Segundo Cheida et al. (2006) esses animais podem habitar áreas

que variam de 20 a 115 km2. Assim como as amostras de lobo-guará a maioria das

amostras identificadas nesse estudo como de felino, incluindo as de L. guttulus foram

recuperadas em locais de elevada altitude, ou seja, as trilhas da parte alta e trechos das

travessias que incluem também esta parte do parque.

A menor quantidade de fezes encontradas em Visconde de Mauá e na parte baixa

pode ter ocorrido devido à menor quantidade de trilhas nessas áreas, destacando a parte

baixa que possui como ponto íngreme e turístico somente a trilha dos Três Picos. A
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vegetação de Mata Atlântica densa com poucas formações rochosas associada ao

acúmulo de serapilheira cobrindo parte das trilhas de Visconde de Mauá e da parte baixa

do Parque, destacando os três picos, foram alguns dos fatores que dificultaram a

visualização e, consequentemente a coleta, do material fecal. De forma geral,

proporcionalmente a quantidade de amostras fecais recuperadas de artiodáctilos foi

menor do que a de carnívoros. Um fator determinante para o encontro do material fecal

dos artiodáctilos em Visconde de Mauá foi a queimada prévia de parte do morro do Vale

das Cruzes. Se tal fatalidade não tivesse ocorrido, a visualização das amostras de T.

pecari e da maioria das fezes de S. scrofa teria sido altamente prejudicada, pois as

mesmas estavam escondidas em pequenos arbustos, que perderam a sua folhagem devido

a queimada. Não foram recuperadas informações na literatura sobre a coleta de fezes de

mamíferos em Visconde de Mauá.

A caracterização macroscópica foi a primeira análise laboratorial utilizada para se

iniciar a identificação do animal autor do material fecal. Para tal, foram utilizadas duas

referências científicas de renomados autores da área, que descreveram a morfologia das

fezes de diferentes espécies animais da fauna nacional. Pelas descrições propostas por

Chame (2003) foi possível classificar todas as amostras fecais encontradas no presente

estudo, ficando as mesmas inseridas nas Ordens Carnivora e Artiodactyla. No entanto, o

mesmo não ocorreu quando se utilizou a classificação proposta por Borges e Tomás

(2008), não sendo possível identificar todas as amostras fecais coletadas. De forma geral,

as fezes dos animais inseridos na Ordem Carnivora possuíam formato cilíndrico, sendo

segmentadas e com mensurações de diâmetro que poderiam variar entre 1 a 4 cm segundo

Borges e Tomás (2008) e até 4,5 cm para Chame (2003).

É importante destacar que no guia descrito por Borges e Tomás (2008), só há a

descrição morfológica de uma espécie de felino de pequeno de porte e essa descrição

acaba ficando restrita somente para essa espécie animal. Enquanto que Chame (2003)

propôs uma descrição particular denominada pela autora de “pequenos felídeos” que pode

ser utilizada para qualquer espécie animal inserida nessa Família e que tenha um porte

corporal menor do que a da suçuarana ou de uma onça-pintada. Essa denominação mais

genérica proposta pela autora acabou abarcando muitas amostras desse estudo. O

pequeno painel de amostras fecais de felídeos de pequeno porte descritos por Borges e

Tomás (2008) foi o principal fator que determinou a criação da denominação nesse

estudo da categoria “hospedeiro não classificado” e da concordância parcial entre as

descrições morfológicas dos autores. Mediante a falta de concordância de 100% na

classificação taxonômica de Família entre as duas correntes de autores, as amostras que
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não concordaram foram, ao final, realocadas para um grupo taxonômico menos específico

de Ordem. Dessa forma, foi criada a categoria “carnívoros não identificados em família”.

Neste estudo, houve dúvidas em classificar o material fecal dos carnívoros na

Família Canidae, quando não se observava a presença de sementes de vegetais nas fezes,

estruturas comuns na dieta dos canídeos como o lobo-guará. Segundo De Paula e

Gambarini (2013) o lobo-guará por ser um animal onívoro pode variar a sua alimentação

de acordo com a estação do ano. De acordo com esses autores, em estações frias e secas

quando a disponibilidade de frutos diminui, a dieta do lobo-guará pode apresentar uma

predominância proteica, com a caça de presas. É importante ressaltar que neste estudo a

maioria das amostras fecais foi coletada no período seco, principalmente as da parte alta

do parque, o que parece ter favorecido a pouca recuperação de amostras fecais com

sementes, concordando com os apontamentos dos referidos autores. Além disso, as fezes

dos felídeos de grande porte, como a suçuarana, animal que já foi registrado circulando

no PNI de acordo com Aximoff et al. (2015), pode apresentar mensurações que se

sobrepõem com as de lobo-guará. Cabe ressaltar também que o tamanho e a quantidade

de bolo fecal produzido pelos carnívoros variam de acordo com sua idade e tipo de

alimentação ingerida, portanto, fezes de grandes carnívoros que ainda são filhotes podem

ser facilmente confundidas com material fecal de carnívoros de pequeno porte.

No presente estudo, 100% das amostras foram triadas utilizando a macroscopia,

sendo 80 (32,8%) identificadas taxonomicamente para Família e 164 (67,2%) para

Ordem. Diferentemente do presente estudo, utilizando somente a macroscopia como

forma de identificação do animal autor, na Reserva Particular de San Miguelito, Bolívia,

Beltrán-Saavedra et al. (2009) coletando material fecal do ambiente identificaram

taxonomicamente os animais em espécie, sendo duas amostras de onça-pintada e duas de

Mazama sp.. Utilizando também a macroscopia como forma de identificação de espécies

de felídeos, Silva-Caballero (2010) coletou 28 amostras fecais na Reserva Natural Serra

de Nanchititla, México, tendo conseguido identificar 100% das espécies, que foram duas

de onça-pintada, 22 de suçuarana, uma de jaguatirica, uma de gato-maracajá e duas de

gato-mourisco.

No Brasil, a análise macroscópica da amostra fecal coletada de forma não invasiva

tem sido muito utilizada nos estudos coproparasitológicos. Nestes, os autores relataram a

identificação da espécie autora do material fecal utilizando apenas a macroscopia quando

não observavam o animal. Essa forma de identificação foi utilizada na Serra da Capivara,

Piauí como relatado por Brandão et al. (2009), que coletaram 72 amostras incluindo

nestas oito de artiodáctilos como P. tajacu e 16 entre os carnívoros, sendo oito de C.
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thous e oito de grandes felinos. Tal forma de identificação também foi utilizada nos

estudos realizados em Minas Gerais, na Serra do Cipó, onde foram identificadas 38

amostras fecais, sendo 33 (86,8%) de lobo-guará e cinco (13,1%) de cachorro-do-mato, e

na Serra da Calçada onde foram coletadas 42 amostras, sendo todas identificadas como

de lobo-guará (SANTOS et al., 2012; MASSARA et al., 2015). Na RPPN SESC

Pantanal, Mato Grosso, 109 amostras de artiodáctilos também foram identificadas por

meio da macroscopia e pela visualização direta de grupos de animais que vagavam nas

estradas, sendo 53 classificadas como de catetos e 56 de suínos (SOUZA, 2014).

Cabe ressaltar, que apesar da alta frequência de identificação relatada em estudos

realizados na Bolívia, México e Brasil, a análise macroscópica do material fecal é

considerada uma forma de identificação, ainda pouco confiável, sendo utilizada como

uma ferramenta inicial de triagem. Segundo Seton (1925) a morfologia do material fecal

acaba sendo, na verdade, um molde da anatomia intestinal da porção final do intestino

grosso, que acaba gerando uma conformação que favorece a classificação dos animais de

forma segura somente para Ordem. Dessa forma, para minimizar erro de identificação do

autor do material fecal optou-se no presente estudo por não classificar o animal em

espécie utilizando somente a macroscopia.

Após a triagem realizada pela macroscopia, metade do material fecal foi

submetido à recuperação de pelos guarda para a análise tricológica para serem utilizados

na identificação do animal autor do material fecal. Esta etapa da metodologia pode ser

considerada um ponto crítico para identificação do animal, pois precisa de muita atenção

para se recuperar os pelos de interesse. Neste estudo, os pelos guarda foram separados de

acordo com similaridades morfológicas, sendo classificados de acordo com o tamanho,

espessura e padrão de coloração. De forma geral os pelos guardas classificados como da

Família Canidae, incluindo C. brachyurus e C. thous apresentaram tamanhos médios

variando de 1,25 até 3,34 cm. As dimensões evidenciadas nesse estudo para os pelos de

C. brachyurus e C. thous ficaram menores do que as descritas por Martins (2005) ao

analisar pelos guarda de canídeos do Museu de Zoologia da USP e no guia de

Identificação de mamíferos brasileiros descritos por Miranda et al. (2014). Pelos guarda

espessos para essas espécies de canídeos foi uma característica relatada tanto nesse

estudo, quanto por Martins (2005) e Miranda et al. (2014).

O padrão de coloração observado nos pelos guarda de C. brachyurus, ou seja, com

a disposição de duas a três bandas de cores distintas, concordaram com as descrições

relatadas por Martins (2005). No entanto, para C. thous o autor descreveu pelos guarda

que podiam ter até quatro bandas, padrão não observado nos pelos guarda deste estudo. A
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comparação da coloração das bandas com os demais autores ficou prejudicada, pois não

há uma padronização na descrição das mesmas, sendo utilizados diferentes nomes de

cores para se descrever o pelo guarda da mesma espécie animal, como por exemplo no

caso do pelo guarda de C. brachyurus em que se pode observar a nomenclatura de

“amarelado – alaranjado, bege e dourado”. No entanto, pode-se verificar que assim como

neste estudo, Martins (2005) e Miranda et al. (2014) descreveram colorações com tons

variados de amarelo para os canídeos silvestres.

As características descritas nos pelos guarda dos felídeos do PNI foram similares

as descritas por Miranda et al. (2014), se destacando por serem os pelos guarda dos

felídeos retilíneos e delgados, com comprimento médio variando de 1,38 a 2,67 cm e

coloração com tonalidade amarelada, sendo evidenciado também um bandeamento preto

ou o contrário. O pelo guarda dos felídeos também se apresentaram unicolor não

possuindo o bandeamento. Diferentemente desse estudo, Alberts et al. (2017) ao

descreverem pelos guarda de P. concolor e P. yagouaroundi que estavam sob cuidados

humanos na Fundação Parque Zoológico de São Paulo e de coleções de animais do

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, ressaltaram que os mesmos eram

espessos, chegando o pelo de P. yagouaroundi a ser relatado como muito espesso com

comprimentos que variaram de 2 a 5 cm, maior do que relatado no presente estudo e em

Miranda et al. (2014). Os pelos guarda dos demais carnívoros como das Famílias

Mustelidae, Mephetidae e Procyonidae, de forma geral, concordaram com as descrições

presentes nos guias de Miranda (2014) variando o comprimento, respectivamente, de 1 a

3 cm, 1 a 3 cm e 1 a 4 cm, sendo geralmente encurvados, de coloração amarronzada,

preta ou bicolores.

Neste estudo, comparações com a literatura sobre descrições de pelo guarda de

animais da Ordem Artiodactyla ficaram muito comprometidas, pois são raros os estudos

que incluem espécies animais dessa Ordem, tendo sido recuperado somente os estudos de

As et al. (1985) que analisaram pelos de coleção de Museus dos Estados Unidos,

Alemanha e Paraguai, Teerink (2003), que estudou pelos do Museu Nacional de História

Natural da Holanda e Quadros (2002), que analisou pelos de artiodáctilos provenientes de

coleções do Museu de História Natural Capão da Imbuia, Paraná e Museu Nacional da

Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Os pelos evidenciados nas fezes dessa Ordem são

muito característicos, sendo extremamente espessos, chegando a serem confundidos pela

equipe técnica desse estudo com uma fibra vegetal. É importante destacar que poucas são

as referências bibliográficas que descreveram as características de pelos guarda desses

animais no Brasil, tendo sido evidenciado para os carnívoros os estudos de Quadros
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(2002), Martins (2005), Fernandes (2008), Vanstreels et al. (2010), Miranda et al. (2014)

e Alberts et al. (2017) e para os artiodáctilos somente Quadros (2002). A escassez de

informações sobre a descrição dos pelos desses animais, principalmente dos artiodáctilos,

ressalta a necessidade da realização de mais estudos nessa área, pois a escolha correta do

pelo guarda de interesse para a realização da tricologia é fundamental para se identificar o

predador. Geralmente no material fecal desses animais, principalmente nos de carnívoros

há uma grande quantidade de pelos de presas, que acabam levando o pesquisador ao erro

no momento da escolha do pelo guarda de interesse.

As amostras coletadas das trilhas, travessias e rodovias do PNI foram submetidas

à análise tricológica para identificar os carnívoros e artiodáctilos por meio da morfologia

da cutícula e da medula do pelo guarda. Das 244 amostras coletadas do ambiente foram

recuperados pelos guarda de animais da Ordem Carnivora e Artiodactyla. Na Ordem

Carnivora foram evidenciados pelos de canídeos, incluindo C. brachyurus e C. thous, nos

de felídeos foram recuperados pelos compatíveis com L. wiedii, L. guttulus, L. pardalis e

P. yagouaroundi. Já na Família Procyonidae foram recuperadas amostras fecais com

pelos guarda de N. nasua e também de P. cancrivorus. Os pelos classificados para as

famílias Mustelidae e Mephetidae não foram diferenciados na categoria de espécie. No

caso dos mustelídeos, o padrão cuticular e o padrão medular de G. cuja e E. barbara são

similares, o que dificultou a diferenciação. Já para os mefetídeos na literatura consultada

só havia a descrição do pelo guarda de uma espécie, C. semistriatus. A outra espécie de

mefetídeo, C. chinga, ainda não apresenta a morfologia da cutícula e da medula dos pelos

guarda descrita. Segundo o relatório técnico publicado no ICMBio por Kasper et al.

(2013) C. chinga também já foi descrita na região Sudeste, incluindo Minas Gerais,

estado onde o PNI também se insere.

Assim como no presente estudo, em que se buscou pesquisar a identificação de

carnívoros, bem como a de parasitos gastrintestinais presentes em suas amostras, Araujo

(2014), também utilizou a tricologia dos pelos guarda no material fecal para a

identificação das espécies em 75 amostras de carnívoros silvestres em vida livre coletadas

de uma Reserva Particular localizada nos municípios de Santa Barbara e Catas Altas,

Minas Gerais, porém a autora identificou maior número de espécies 61 (81,3%) do que as

do presente estudo, que obteve 34,8% das classificadas em espécie. Assim como no PNI,

Araujo (2014) também identificou por meio da tricologia amostras fecais que tinham pelo

guarda de C. brachyurus, procionídeos, como P. cancrivorus, e mustelídeos.

Apesar de não terem relatado o total de amostras fecais coletadas no ambiente,

também utilizando a análise do pelo guarda, Srbek - Araujo et al. (2014) identificaram 10
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amostras fecais de P. onca em expedições realizadas na Reserva Natural Vale, Espírito

Santo. Pelos dessa espécie de felídeos não foram evidenciados nas amostras fecais

coletadas do PNI. Isso já era esperado, visto que os próprios funcionários do parque

relataram que há muitos anos já não registram esse animal nas trilhas do Itatiaia.

Positividade de identificação maior do que a obtida nas amostras analisadas desse estudo

foi descrita na Floresta Nacional Três Barras (FLONA Três Barras), SC por Kusma et al.

(2015) e por Wrublewski et al. (2018), que identificaram taxonomicamente as espécies de

felídeos em 100% das amostras analisadas por meio da tricologia. Porém, esses autores

trabalharam com menor número de amostras, 35 e 45 respectivamente, do que as

coletadas no PNI. Na FLONA Três Barras, em 2015, foram relatadas duas espécies de

felídeos, que foram L. wiedii e L. guttulus. Já em 2018, foram relatados L. pardalis, P.

yagouaroundi e P. concolor. Espécies de felídeos similares às relatada no FLONA Três

Barras também foram identificadas no Itatiaia, com exceção de P. concolor.

Analisando 79 amostras fecais coletadas de forma não invasiva com morfologia

compatível a de felídeos, Dib et al. (2018) no Parnaso, RJ, conseguiram identificar por

meio da tricologia a espécie autora do material fecal em 32 (40,5%) amostras, incluindo

L. wiedii, L. guttulus, L. pardalis e P. yagouaroundi. Assim como no PNI, Dib et al.

(2018) no Parnaso não identificaram taxonomicamente a espécie animal autora do

material fecal em todas as amostras coletadas por meio da tricologia. Os autores

ressaltaram que no Parnaso as fezes analisadas possuíam muitos pelos, porém nem todos

eram pelos guarda. Tal fato também ocorreu em 21 amostras do PNI. Os pelos das

amostras fecais que foram classificadas como Família Canidae NIE (não identificadas a

espécie do animal) recuperados das amostras fecais coletadas no PNI, encontravam-se

deteriorados não sendo possível imprimir as suas cutículas, sendo somente observado na

microscopia as suas medulas, o que permitiu identificar o animal somente até a categoria

de Família, visto que todas eram multiseriadas, com margem íntegra e células

anisocélicas.

Os pelos guarda recuperados das amostras fecais dos artiodáctilos só foram

identificados até a categoria de Ordem. As et al. (1985), coletaram pelos guarda de

diversas espécies de animais da Família Suidae e Tayassuidae de diferentes Museus do

continente Americano e Europeu. Os autores relataram que, os pelos guarda desses

animais apresentam os mesmos padrões medulares, sendo do tipo cordonal, e a cutícula

pavimentosa ondeada. Dessa forma, as características cuticulares e medulares dos pelos

guarda dos animais da Ordem Artiodactyla são pobres morfologicamente para

caracterizar os animais em táxons mais específicos. Assim como no PNI, Quadros (2002)
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não descreveu o padrão cuticular dos animais dessa Ordem. Nos pelos guarda dos

artiodáctilos obtidos no PNI não foi observada a cutícula, visto que a mesma já não

estava mais presente, sendo, portanto, observada diretamente ao microscópio óptico uma

camada mais interna composta por fibras desfiadas. A perda da camada cuticular, parte

mais externa do pelo, pode ter ocorrido durante o processamento laboratorial,

principalmente na etapa de lavagem com álcool a 70% ou, ainda, a perda dessa região

pode ter ocorrido quando o pelo guarda passou pelo trato gastrintestinal do animal. As et

al. (1985) e Oliveira e Keller (2011) coletaram os pelos guarda dessa Ordem diretamente

do corpo de animais taxidermizados, o que corrobora esta última hipótese. Ainda não se

pode descartar a possibilidade da perda da cutícula ter ocorrido mediante à fricção da

superfície dos pelos quando esses animais esfregam a superfície do corpo em substratos

naturais, como as árvores.

Em 110 (48,7%) amostras fecais foram identificados pelos guarda de carnívoros e

de animais de outras Ordens taxonômicas, como Rodentia e Didelphimorphia. Essas

associações de pelos de animais distintos já eram esperadas quando se analisa material

fecal de carnívoros. No entanto, houve amostras em que só foi recuperado pelos guarda

de Outras Ordens de animais como Rodentia, Didelphimorphia, Lagomorpha e Pilosa.

Um panorama similar foi relatado por Dib et al. (2018) ao estudar material fecal

compatíveis com de felídeos no Parnaso, RJ. Os autores atribuem a possibilidade dos

animais de outras Ordens identificadas serem realmente presas, já que as amostras

recuperados do Parnaso tinham conformação característica com a de felídeo. O mesmo

cuidado no momento da coleta das amostras fecais a campo foi realizado no PNI, pois só

foram coletadas amostras que tinham conformação característica com a de carnívoros ou

artiodáctilos. Quando o material fecal se encontrava muito deteriorado ou pisoteado a

equipe optava por não coletar. É importante ressaltar que, de forma geral, nas amostras

havia vários tipos de pelo guarda, por isso sempre antes do processamento laboratorial,

estes eram selecionados de acordo com a morfologia similar aos pelos de carnívoros e de

artiodáctilos. Ainda assim, a escolha do pelo correto, pode não ter ocorrido, portanto, não

tendo sido processado pelo guarda do carnívoro e sim da sua presa, fato também

ressaltado no estudo realizado no Parnaso por Dib et al. (2018).

A tricologia tem sido ressaltada como uma ferramenta diagnóstica trabalhosa, pois

em diversos momentos, a impressão dos pelos guarda no esmalte para caracterização da

cutícula teve que ser repetida, assim como a clarificação da medula (DIB, 2016). Como

toda técnica, a mesma apresenta desvantagens, nesse estudo a equipe teve muita

dificuldade em imprimir o pelo guarda com padrão pavimentoso ondeado no terço distal
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da haste, sendo realizada a repetição de várias lâminas com pelos diferentes. Vanstreels et

al. (2010) ressaltaram que o terço distal da haste é a região do pelo guarda que apresenta

as características mais confiáveis para se caracterizar o padrão cuticular da espécie

animal. Nas amostras fecais do presente estudo, onde foram recuperados pelos de

felídeos, ou seja, com medula fimbriada, a equipe também teve muita dificuldade em

observar ao microscópio óptico a largura das escamas imbricadas e a largura do padrão

pavimentoso losângico, características importantes na distinção das espécies de pequenos

felídeos, ainda que fossem utilizadas lâminas de referência sempre que pelos sugestivos

de felino apareciam.

Essas dificuldades de acurácia na identificação das espécies de felídeos pela

tricologia foi profundamente estudada por Vanstreels et al. (2010) em fezes de animais

coletadas de diversos Zoológicos brasileiros. Elevados erros de identificação de espécies

de felinos de pequeno porte que possuem cutículas imbricadas e pavimentosas foram

relatados por Alberts et al. (2017) ao realizar um estudo de identificação tricológica as

cegas em pelos guarda recuperados de L. wiedii, L. tigrinus e L. pardalis de Museu e de

Zoológico de São Paulo. A tricologia também tem sido apontada como uma técnica

delicada, onde o operador deve manipular o pelo com muita cautela evitando o seu

rompimento. Outro fator importante, segundo Dib (2016) é o isolamento do operador,

para minimizar a presença de correntes de ar que podem dispersar os pelos no ambiente.

Ainda assim, a tricologia foi uma metodologia que favoreceu bastante este estudo, por ser

uma técnica barata, de fácil execução, não precisando de equipamentos rebuscados, o que

permitiu a sua realização nos Laboratórios de Parasitologia da UFF.

Além da macroscopia e da tricologia, técnicas de biologia molecular foram

realizadas a fim de aumentar a acurácia na identificação da espécie autora do material

fecal. Das 244 amostras coletadas foi possível obter informações pela reação em cadeia

da polimerase seguida do sequenciamento em cerca de 91% das fezes coletadas, sendo

que uma amostra só foi possível obter informações até gênero, como foi o caso de

Lycalopex sp.. A sequência classificada neste estudo como de Lycalopex sp. não foi

comparada com a sequência de L. gymnocercus, espécie que ocorre nas regiões Sul e

Sudeste do Brasil, devido a falta de sequências de referência desta espécie animal no

Genbank e também pela falta de um controle positivo, apesar de inúmeras tentativas de

aquisição.

É importante destacar, que dentre os estudos realizados com amostras fecais não

invasivas coletadas de animais em vida livre recuperados na literatura, este foi o que

apresentou a maior frequência de sequências genéticas interpretadas de animais, que
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seriam possíveis autores do material fecal. Farrel et al. (2000) analisando amostras fecais

coletadas de forma não invasiva nas savanas da região do Oeste da Venezuela relataram

uma menor frequência de identificação 20/34 (58,8%) da espécie autora do material fecal

utilizando o gene mitocondrial citocromo B. Utilizando somente técnicas de biologia

molecular, Solózano-García et al. (2017) analisaram 167 amostras fecais coletadas em

duas Florestas tropicais no México. Por meio de primers que anelavam na região do gene

ATP6, os autores conseguiram identificar a espécie autora do material fecal em 60,5%

das amostras, que consistiram em P. onca e P. concolor. Também utilizando este gene,

porém com uma frequência de identificação menor, 47,1% (41/87), Contreras (2009)

identificou as espécies autoras do material fecal na Reserva Ecológica El Éden, como

sendo de P. onca e P. concolor. Davison et al. (2001) analisando 163 amostras fecais não

invasivas de carnívoros obtidas de parques localizadas em diferentes países europeus

identificaram espécies de canídeos com sucesso em 34,3% do material fecal coletado

utilizando primers que amplificam a região controle do gene mitocondrial. No Brasil,

frequências de identificação da espécie autora do material fecal por meio de técnicas de

biologia molecular, inferiores à do presente estudo também foram relatadas nos artigos de

Miotto et al. em fezes coletadas no Parque Estadual de Vassununga e na Estação

Ecológica de Jataí, São Paulo nos anos de 2007 (12/20; 60%), 2012 (47/75; 62,7%) e

2014 (27/37; 84,37%) e também no estudo de Graeff et al. (2008) em amostras fecais

coletadas na Reserva Biológica Particular no Rio Grande do Sul, 73/102 (71,6%).

A falta do sucesso de 100% no sequenciamento dos produtos amplificadas na

PCR, já era esperado no presente estudo. Segundo Taberlet et al. (1999), amostras de

campo não invasivas, geralmente, tem baixa quantidade e qualidade de DNA e elevada

quantidade de inibidores. Isso ocorre, pois, essas amostras permanecem por várias

semanas no ambiente sofrendo ação de intemperes naturais antes de serem coletadas, o

que favorece a degradação do DNA, sua difícil amplificação na PCR e a produção de

sequencias gênicas com bases nucleotídicas muito degeneradas, impedindo a

identificação do animal. A elevada quantidade de sequências genéticas obtidas no

presente estudo ocorreu, pois algumas amostras tiveram que ser submetidas a várias

tentativas de amplificação do DNA, existindo casos em que foram realizadas até cinco

reações de PCR. Tal fato ocorreu, pois não foi obtido sucesso na amplificação do DNA

na primeira tentativa e nem sempre o produto amplificado gerava sequências de

nucleotídeos adequadas para interpretação.

A partir da associação dos resultados de identificação obtidos pelas técnicas

laboratoriais, ou seja, unindo todos os resultados concordantes da macroscopia, tricologia
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e biologia molecular, foi obtida uma identificação final do animal autor do material fecal.

Porém, nem todas as técnicas geraram informações, dessa forma para se chegar até

espécie foi associado pelo menos a informação obtida de, no mínimo, duas técnicas que

estivessem 100% concordantes até a menor classificação taxonômica possível para tal

técnica. No caso da tricologia, nem sempre o pelo guarda de interesse estava presente,

dessa forma a associação da macroscopia com a biologia molecular foi extremamente

importante neste estudo, aumentando o número de animais identificados, pois as mesmas

apresentaram a maior frequência de concordância. Ainda assim, a associação da

tricologia com a macroscopia permitiu a identificação de três amostras que não foram

possíveis de serem identificadas pela biologia molecular, sendo duas de C. brachyurus e

uma em que foi recuperado pelo guarda similar de L. pardalis.

Neste estudo essas discrepâncias ocorreram nas amostras que foram denominadas

de Ordem Carnívora NIE, onde foram identificados pelos guarda com padrão típico de

espécies de felinos pela tricologia e espécies de canídeos pela biologia molecular ou vice

e versa. Discrepâncias entre os resultados de espécies de carnívoros obtidos pela

tricologia e biologia molecular também foram relatados por Graeff (2008) ao comparar

tais técnicas analisando amostras não invasivas coletadas na Reserva Biológica Particular

no RGS, onde foram evidenciados pelo guarda de canídeo e DNA de P. yagouroundi. A

identificação de material biológico de felino e canídeo na mesma amostra, como foi

observada no PNI, já era algo esperado, pois esses animais são grandes predadores. No

entanto essas evidências dificultam a conclusão na identificação da espécie autora do

material fecal quando a macroscopia deixa dúvidas. Segundo Farrel et al. (2000) o

tamanho e a quantidade de bolo fecal produzidos pelos carnívoros varia de acordo com

sua idade e tipo de alimentação ingerida, fatores que podem ter interferido na

identificação final dessas amostras. Também não pode ser descartado o fato dessas

amostras fecais terem sido contra-marcadas com excretas, principalmente urina,

comportamento comum de carnívoros territorialistas, como felídeos e canídeos. Dessa

forma, o DNA detecado no presente estudo pode ter sido resultante de uma contra-

marcação entre esses animais no ambiente.

Discrepâncias também foram observadas entre o resultado da biologia molecular e

a tricologia nas amostras classificadas como de L. guttulus, em que se recuperou pelos

guarda de outras espécies de felídeos como P. yagouaroundi e L. pardalis. Essa

discordância de identificação pode estar relacionada a erros de interpretação dos padrões

cuticulares desses animais. Problemas de identificação de pequenos felídeos,

principalmente, L. guttulus e L. pardalis, pela tricologia também foram relatados por



234

Alberts et al. (2017) ao realizarem testes as cegas para identificar espécies de felinos por

meio dessa técnica.

A identificação da espécie de carnívoro mediante as técnicas de biologia

molecular não garante que esta seja a autora do material fecal, ou seja, o predador. Dessa

forma, torna-se imprescindível a associação da macroscopia e da tricologia. Se o

carnívoro identificado pela biologia molecular apresentar material fecal incompatível

macroscopicamente com as fezes coletadas, significa que o mesmo pode ser uma presa e

que no material fecal havia maior quantidade de DNA da presa do que do predador.

Dessa forma, o predador só poderá ser identificado para espécie se for recuperado pelo

guarda em suas fezes. No entanto, a biologia molecular pode ser a única alternativa em

espécies animais em que não é comum a eliminação de pelos guarda nas fezes, como é o

caso dos artiodáctilos. É importante destacar que ainda não existem técnicas de biologia

molecular padronizadas na literatura para identificar espécies desse grupo de animais em

amostras não invasivas, sendo os resultados desse estudo pioneiros na identificação de

artiodáctilos.

Neste estudo, a amplificação dos fragmentos de DNA das amostras de

artiodáctilos foram testadas, primeiramente, utilizando dois pares de primer da região

COI-I. Um dos pares foi desenhado pela própria equipe, sendo demominado de

MiniCoiArtF (5’AGTAGAAGCAGGRGCRGGYAC3’) e MiniCOIArtR

(5’AGGGGTGTTTGRTAYTGRGA3’) e o outro par foram os descritos por Chaves et al.

(2012) designados como BC-F3 e BC-R2. No entanto, ambos os pares de primers não

geraram sucesso na amplificação e na interpretação das sequências. Ao final, o sucesso na

identificação foi obtido com outro par de primer desenhado por Chaves et al. (2012) para

analisar fezes de carnívoros e suas presas, denominados de BC-F2 e HCO2198.

De forma geral, nas amostras fecais coletadas do PNI evidenciou-se 81,1% de

positividade para estruturas de parasitos gastrintestinais, principalmente de helmintos em

material fecal de carnívoros. Taxas de positividade menores para estruturas parasitárias

do que a observada nas amostras do PNI já foram relatadas em outros estudos que

coletaram material fecal de animais em vida livre. Por meio de análises

coproparasitológicas de amostras fecais coletadas no ambiente identificadas como de

felídeos, no México, na Reserva de Nanchititla, Silva – Caballero (2010) detectou

estruturas de parasitos em 60,7% das amostras. Ainda no México, na Reserva Ecológica

El Edén, Contreras (2014) analisando fezes de felídeos de grande porte coletadas no

ambiente evidenciaram positividade de 74,7% para estruturas de parasitos. Analisando

amostras fecais desse grupo de animais coletadas em duas florestas tropicais no México,
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Solórzano – García et al. (2017) identificaram positividade para parasitos gastrintestinais

em cerca de 58% do material coletado. Apesar de ter coletado pouca quantidade de

amostras fecais de felídeos e artiodáctilos na Reserva Particular de San Miguelito, Beltran

– Saavedra et al. (2009) relataram uma frequência de positividade de 75% para parasitos,

sendo esta menor do que a observada no PNI onde também foram analisadas fezes desses

grupos de animais.

Frequências inferiores às evidenciadas no presente estudo também foram relatadas

em outras pesquisas que analisaram a positividade para parasitos em amostras fecais

coletadas de forma não invasiva em parques e reservas no Brasil. Por meio de análises

parasitológicas de material fecal de carnívoros incluindo as Famílias Canidae, Felidae,

Mustelidae e Procyonidae coletadas na RPPN Santuário do Caraça, MG, Araujo (2014)

detectou estruturas de parasitos em 53,3%. Estudando somente material fecal da Família

Felidae coletados em trilhas, Srbek – Araujo et al. (2014) na Reserva Natural Vale, ES,

relataram uma frequência de 70% de positividade, similar ao evidenciado por Kusma et

al. (2015) no FLONA Três Barras, SC em material fecal de felídeos de pequeno porte,

68,5%. Frequência menor do que a observada no PNI também foram relatadas por

Holsback et al. (2013), 71%, ao pesquisarem formas parasitárias em várias espécies de

animais, incluindo carnívoros, artiodáctilos e aves que permaneciam por um curto

período em Centros de reabilitação localizados em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Positividades parasitárias maiores do que às observadas no PNI foram relatadas na

Bolívia na região de Chaco por Fiorello et al. (2006), que detectaram positividade de

89,5% em fezes de felídeos e canídeos silvestres capturados. Assim como Patton e

Rabinowitz (1994) na Tailândia que evidenciaram 96% de positividade para parasitos

gastrintestinais em amostras fecais de felídeos que eram capturados e também de

amostras coletadas no ambiente. No Texas, no Parque Lower Rio Grande Valley, por

meio de necropsias, Pence et al. (2003) evidenciaram 100% das jaguatiricas infectadas

com formas adultas de parasitos. No Brasil, 100% de frequência para estruturas desses

agentes biológicos foram diagnosticados por Wrublewski et al. (2018) em material fecal

coletado de forma não invasiva de felídeos na FLONA Três Barras, SC. Também, no Rio

de Janeiro, Dib et al. (2018) ao analisarem a presença de estruturas parasitárias em

material fecal de felídeos do Parnaso, relataram uma frequência um pouco maior do que a

do PNI, 86,6%.

A elevada frequência de estruturas de parasitos que foi observada nas amostras

fecais do PNI, assim como também foi relatado nos diferentes estudos acima

mencionados, já era esperada e pode ser atribuída a diversos fatores. Nos animais em vida
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livre incluindo, carnívoros e artiodáctilos, destaca-se o fato desses viverem literalmente

livres em um ambiente natural, rico em fatores abióticos e bióticos, podendo se infectar

com diferentes estruturas de parasitos gastrintestinais, ingerindo água contaminada,

entrando em contato com solo contaminado, ou até mesmo ingerindo uma presa infectada

(DIB et al., 2018).

Pode-se claramente observar que C. brachyurus apresentou os maiores índices de

riqueza e diversidade de estruturas parasitárias, seguido por L. guttulus e S. scrofa. Todos

esses animais apresentaram um platô de estabilização no gráfico de acumulação de

estruturas parasitárias, com exceção de P. yagouaroundi, que só teve uma amostra

coletada e dessa forma seu gráfico não foi plotado, e S. scrofa que não apresentou esse

platô. A estabilização da curva de acumulação de estruturas parasitárias nas amostras de

C. brachyurus, L. guttulus, C. thous, C. familiaris e T. pecari demonstrou que a

quantidade de amostras fecais coletadas foi suficiente para estimar a riqueza, a

diversidade, bem como a frequência dessas estruturas nas amostras dessas espécies

animais no PNI, pois não se sabe a quantidade dos indivíduos de cada espécie presente no

parque. Dentre os estudos recuperados, este foi o que evidenciou a maior riqueza de

estruturas parasitárias para os carnívoros destacando C. brachyurus (R=12) e L. guttulus

(R=10). Massara et al. (2015) ao coletarem amostras fecais de C. brachyurus na Serra da

Calçada, MG, relataram riqueza parasitária (R=6) e suficiência amostral por meio da

curva de acumulação de parasitos com cerca de 20 amostras fecais, diferentemente das

amostras fecais de C. brachyurus nesse estudo que teve a suficiência amostral alcançada

com cerca de 40 coletas.

Riquezas parasitárias maiores do que a evidenciada no presente estudo para C.

thous e C. familiaris, respectivamente R=8 e R=5, foram relatadas por Brandão et al.

(2009) no Parque Nacional da Serra da Capivara, PI, sendo a suficiência amostral relatada

somente para C. familiaris. Comparações dos índices de riqueza, diversidade e

similaridade para os pequenos felinos e de diversidade para C. brachyurus com a

literatura recuperada ficaram comprometidas, pois os estudos coproparasitológicos

recuperados que estimaram tais índices trabalharam, no caso dos felinos, com as espécies

de grande porte como P. onca e P. concolor. Cabe ressaltar, que tais espécies não foram

identificadas nas amostras fecais coletadas nesse estudo e no caso dos canídeos da fauna

nacional, foram recuperados somente informações de C. thous e C. familiaris, já

discutidos acima.

Os maiores índices de diversidade parasitária de Shannon (H’) foram

evidenciados nas amostras fecais de C. brachyurus e L. guttulus, demonstrando que de
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forma geral as estruturas parasitárias evidenciadas nesse estudo foram mais detectadas

nas amostras fecais desses animais. Esse índice por possuir um logaritmo natural na

fórmula acaba pleiteando estruturas parasitárias de menor frequência. Dessa forma, esse

índice deve ser interpretado de forma conjunta com o de Simpson (KREBS, 1999), que por

possuir na fórmula um exponencial, acaba valorizando estruturas de dominância, ou seja,

que foram detectadas com maior frequência. Nesse estudo, C. brachyurus foi o que

também apresentou o maior índice de Simpson, seguido por C. thous e L. guttulus. Os

maiores índices de Shannon e Simpson para C. brachyurus estão relacionados ao fato da

maioria das estruturas parasitárias, tanto as com maior frequência, quanto aquelas com

baixa frequência terem sido mais detectadas nessa espécie animal. Essa diversidade

parasitária foi significativa quando foi comparada com a de C. familiaris, canídeo que

apresentou menor riqueza e diversidade de estruturas parasitárias. É importante ressaltar

que nem todos os parasitos detectados no lobo-guará estavam presentes nas amostras do

cão doméstico, sendo detectados quatro estruturas parasitárias comuns, como ovo de

Ascarididae, ovo de nematoide de casca fina, ovo de Ciclophyllidea e antígeno de

Cryptosporidium sp.. A baixa similaridade de estruturas parasitárias pode estar

relacionada ao fato dos canídeos domésticos no PNI serem animais transitórios, ou seja,

são esporadicamente vistos em suas trilhas, diminuindo então, a chance desse animal se

infectar com os mesmos parasitos de C. brachyurus. Apesar de ser proibida a circulação

desses cães domésticos no PNI, esses animais geralmente são oriundos de moradores que

possuem residências dentro do parque ou em áreas limítrofes, de turistas que

erroneamente levam esses animais para fazer trilhas ou até de posses irresponsáveis que

geram abandono desses animais nos domínios do parque, fato evidenciado pela equipe

desse estudo. Apesar da similaridade do padrão de parasitismo entre C. brachyurus e C.

familiaris ter sido mais baixa em relação às outras comparações evidenciadas pelo

dendograma gerado pelo índice de Sorensen, ainda assim houve similaridade, pois todas

as estruturas detectadas nas fezes do cão também foram detectadas nas fezes do lobo-

guará, o que denota uma possível transmissão de parasitos entre essas espécies de

canídeos.

É importante ressaltar que os canídeos, destacando C. brachyurus são animais

onívoros. Esses hábitos alimentares mais generalistas ampliam as opções de alimentação

desses animais, o que pode ter favorecido as chances de infecção por agentes parasitários

distintos no lobo-guará no PNI. A diversidade e a riqueza parasitária diagnosticadas no

material fecal dos felídeos, como ocorreu no parque nas amostras identificadas como de

L. guttulus, pode ser explicada, pois esses animais podem ingerir uma grande variedade
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de espécies de presas. Rocha (2013) ressaltou que a predação pode tornar o felino de vida

livre um excelente bioacumulador de parasitos. No entanto, Dib et al. (2018) ressaltam

que o fato dos felinos se alimentarem com uma grande variedade de presas infectadas,

muitas estruturas parasitárias diagnosticadas no material fecal desses animais, podem

constituir casos de pseudoparasitismo, onde na verdade, o felino não se infecta. Fato que

também pode ter ocorrido com o lobo-guará e com as outras espécies de carnívoros

identificadas no PNI. Por serem animais territorialistas, percorrendo grandes distâncias, o

felino, pode ainda, atuar na dispersão de estruturas parasitárias no ambiente de Parques.

Esses apontamentos podem ser expandidos para outras espécies de animais silvestres,

incluindo C. brachyurus. Esse animal tem sido apontado por De Paula e Gambarini

(2013), Reis et al. (2005) e Fontana et al. (2003) como excelente dispersor de sementes.

Esse comportatamento também pode favorecer a dispersão de agentes potencialmente

infecciosos nas trilhas, estradas e travessias no PNI.

Além disso, pode-se também observar que C. brachyurus e L. guttulus

apresentaram um padrão de estruturas parasitárias similares, corroborado pelo elevado

índice de similaridade Sorensen evidenciado no agrupamento desse padrão parasitário em

um mesmo clado, que foi o mais próximo da similaridade perfeita, S=1. Essa elevada

similaridade implica um possível compartilhamento de parasitos em virtude da maior

parte das amostras de C. brachyurus terem sido coletadas bem próximas geograficamente

às de L. guttulus na parte alta do PNI e em Visconde de Mauá. Nas amostras de L.

pardalis e P. yagouaroundi, em que foram coletadas somente uma amostra de cada

animal, o índice de Simpson foi igual a 1, indicando que todas as amostras coletadas

desses animais apresentaram elevada diversidade parasitária, principalmente aquelas que

foram detectadas com maior frequência. No entanto, esse valor deve ser interpretado com

cautela, pois para ambas as espécies foi somente identificada uma amostra positiva e

dessa forma não há como estimar um valor real de dominância de estrutura parasitária,

ficando esse índice inválido de ser interpretado. Comparações com a literatura com o

índice de Sorensen para essas espécies de carnívoros ficaram prejudicados, pois escassos

são os estudos que utilizaram amostras coletadas de forma não inavasiva e analisam seus

resultados por meio desses índices estatísticos.

Em relação aos artiodáctilos, especialmente a S. scrofa, nesse estudo pode-se

verificar que a curva de acumulação de estruturas parasitárias não estabilizou com as 12

amostras identificadas para essa espécie de animal, sugerindo que a riqueza de estruturas

parasitárias poderia aumentar caso mais amostras desses animais fosse coletada. No

entanto, para T. pecari a curva se estabilizou com cerca de sete amostras coletadas, sendo
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representada uma riqueza de quatro estruturas parasitárias nas amostras dessa espécie

animal. Brandão et al. (2009) estudando amostras fecais do Parque Nacional da Serra da

Capivara, PI relataram um panorama semelhante ao desse estudo, tanto na riqueza quanto

na não estabilização do gráfico, em relação a S. scrofa.

S. scrofa foi a espécie que apresentou os maiores índices de diversidade quando

comparado com T. pecari. No entanto, pôde-se observar significância na diversidade de

estruturas parasitárias detectadas de ambas as espécies de artiodáctilos quando

comparadas com a espécie que apresentou o maior índice de diversidade, C. brachyurus.

Essa diversidade marcante também foi observada entre os índices de T. pecari e L.

guttulus, que foi a espécie que apresentou o segundo maior índice de diversidade

Shannon. Essas diferenças significativas parecem estar atreladas a baixa similaridade de

estruturas parasitárias evidenciadas entre carnívoros e artiodáctilos e às diferenças de

frequências dessas estruturas similares nas amostras fecais desses animais. Os diferentes

padrões de parasitismo evidenciado nos artiodáctilos e nesses carnívoros parecem estar

associados a especificidade dos parasitos por seus hospedeiros, aos recursos naturais

disponíveis no parque, ao comportamento da espécie animal incluindo seus hábitos

alimentares e a dispersão das estruturas parasitárias nas diversas áreas do parque.

Resultados semelhantes também foram relatados por Brandão et al. (2009) na Serra da

Capivara, que também evidenciaram elevados índices de diversidade de estruturas

parasitárias ao compararem tais índices obtidos de amostras fecais de animais

filogeneticamente distantes, como S. scrofa e P. tajacu versus C. thous e grandes felinos.

Tais fatores também podem explicar o agrupamento no mesmo clado do padrão de

estruturas parasitárias similares detectadas nas amostras fecais de S. scrofa e T. pecari

pelo índice de Sorensen, pois foi evidenciada similaridade nas estruturas parasitárias

detectadas, bem como nas suas frequências e também naquelas que não foram detectadas.

Além disso, foi evidenciada também uma especificidade parasitária, demonstrada no

diagnóstico de cistos de Balantioides coli que só foi evidenciado nos artiodáctilos.

Apesar de algumas espécies de artiodáctilos serem onívoras, como o S. scrofa e T.

pecari como os identificados nesse estudo, ou seja, poderem se alimentar de mamíferos

menores e assim se infectar, os artiodáctilos são excelentes forrageiros e possuem o

hábito de fuçar o solo, fato que favorece a ingestão de estruturas infectantes como ovos,

cistos e oocistos quando contaminam o solo e o pasto. Esse hábito de fuçar acaba abrindo

clareiras nas florestas e esse tem sido o principal rastro de existência desses animais no

PNI. Segundo Cheida et al. (2006) a maioria das espécies de artiodáctilos são
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caminhadores, corredores e vivem em grupos. Essa característica também pode favorecer

a dispersão de estruturas de parasitos no ambiente.

Assim como evidenciado no presente estudo, helmintos têm sido mais relatados

do que os protozoários em carnívoros de vida livre. Tal fato foi observado em todos os

estudos recuperados na literatura com carnívoros de vida livre, como nas amostras fecais

coletadas em ambiente na Tailândia em fezes de leopardo, tigre e gato-leopardo, no

México em gato-mourisco, gato-maracajá, jaguatirica, onça-pintada e suçuarana, na

Bolívia em amostras de jaguatirica, gato-do-mato-grande, gato-mourisco, cachorro-do-

mato e graxaim-do-campo (PATTON e RABINOWITZ, 1994; FIORELLO et al., 2006;

BELTRÁN – SAAVEDRA et al., 2009; SILVA – CABALLERO, 2010; CONTRERAS,

2014; SOLÓRZANO – GARCIA et al. 2017).

Maior frequência de helmintos que protozoários também foi relatada em estudos

no Brasil, em amostras fecais de grandes felídeos e cachorro-do-mato no Piauí; de

suçuarana, lobo-guará, mão-pelada, irara e lontra em Minas Gerais; de onça-pintada no

Espírito Santo; de gato-maracajá, gato-do-mato-pequeno, jaguatirica e gato-mourisco no

Rio de janeiro e de gato-do-mato-pequeno, jaguatirica, gato-mourisco e suçuarana em

Santa Catarina (BRANDÃO et al., 2009; ARAUJO, 2014; SRBEK – ARAUJO, 2014;

KUSMA, 2015; MASSARA et al. 2015; DIB et al., 2018; WRUBLEWSKI et al., 2018).

Além destes, maior frequência de helmintos foi relatada em fezes de jaguatirica, gato-do-

mato-pequeno, onça-pintada, suçuarana, cachorro-do-mato, lobo-guará e quati, que

permaneceram mantidos em um curto período de tempo em Centros de Reabilitação em

Mato Grosso do Sul e São Paulo e também em material fecal de lobo-guará capturado na

RPPN Galheiro, MG (CURI et al., 2012; HOLSBACK et al., 2013).

A maioria dos artigos recuperados que analisaram material biológico de

artiodáctilos pleiteava a pesquisa de helmintos, sendo estes recuperados principalmente

mediante necropsia como na Reserva Nacional de Caça dos Cortes de Pallás na Espanha,

na Tapada Nacional de Mafra em Portugal e em Araguaína, município de Tocantins

(MUELA et al., 2001; SOUSA et al., 2004; PEREIRA – JÚNIOR et al., 2016). Beltrán –

Saavedra et al. (2009) na Reserva Privada de São Miguelito também só relataram

helmintos, ao coletarem amostras fecais de Mazama sp. de forma não invasiva. Dentre os

artigos recuperados que foram realizados em outros países, somente o estudo de

Rodriguez-Rivera et al. (2016) relataram protozoários detectados nas fezes de porcos

ferais capturados nas rodovias no Texas, Estados Unidos. No Brasil, utilizando amostras

fecais coletadas de forma não invasiva do ambiente de artiodáctilos, foram recuperados

somente três estudos, sendo dois do mesmo grupo de pesquisa da Fiocruz, um realizado
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na Serra da Capivara, PI e outro na RPPN SESC Pantanal. Ambos pleiteavam a pesquisa

de helmintos e, dessa forma, os protozoários não foram relatados (BRANDÃO et al.,

2009; SOUZA 2014). Somente no artigo de Holsback et al. (2013) foi identificado o

relato de um exemplar de M. gouazoubira, que apresentou material fecal com cistos e

trofozoítos de Giardia sp.

Essa frequência marcante dos helmintos nas diferentes pesquisas, assim como

evidenciado no material fecal dos carnívoros do PNI, demonstra que o ambiente onde os

esses animais circulam, mantém condições favoráveis para a manutenção do ciclo de

nematoides, cestoides, trematoides e acantocéfalos, bem como na transmissão das

estruturas infectantes para esses animais. O ambiente do Parque também parece estar

sendo favorável para a manutenção de estruturas de protozoários, pois diferentemente dos

carnívoros no material fecal dos artiodáctilos foi detectado maior positividade para os

protozoários do que os helmintos. Segundo Freeland (1983) o tipo de alimentação

ingerida pelos hospedeiros pode afetar direta ou indiretamente a suscetibilidade desses

animais as infecções parasitárias. Animais que possuem dieta ricas em carne tendem a

apresentar baixas prevalências de infecções por protozoários intestinais, enquanto que

dietas onívoras ou herbívoros como dos artiodáctilos aumentam a prevalência de infecção

por esses agentes. Além disso, sabe-se que algumas plantas que são ingeridas pelos

animais, podem apresentar propriedades anti-helmínticas e o próprio atrito da fibra

vegetal pode ajudar os onívoros e herbívoros a expurgar as infecções helmínticas. O

Itatiaia favorece essa situação, pois o parque possui uma flora abundante e diversificada,

onde há várias pesquisas na área da botânica.

Nas fezes analisadas do PNI foram evidenciados helmintos do Filo

Platyhelminthes, Filo Nematoda e o Filo Acanthocephala, além dos protozoários de

diferentes grupos taxonômicos. A identificação das estruturas parasitárias como ovos,

cistos e oocistos foi realizada mediante morfometria e comparações prévias com a

literatura. Devido à escassez de informações sobre os parasitos que infectam animais

silvestres em vida livre, as estruturas parasitárias dos helmintos e protozoários

diagnosticadas puderam ser caracterizadas na sua grande maioria, de forma mais

específica, até gênero, no caso dos helmintos, como também foram realizados em outros

estudos com amostragem não invasiva no Brasil como no Parque Nacional da Serra da

Capivara, PI, no Parque Nacional das Emas, GO, no Parque Nacional da Serra do Cipó,

MG, na Reserva Natural do Vale, ES, na RPPN Santuário do Caraça, MG, na RPPN Sesc

Pantanal, MT, na FLONA Três Barras, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos

(BRANDÃO et al., 2009; BRAGA et al., 2010; SANTOS et al., 2012; ARAUJO, 2014;
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SOUZA, 2014; SRBEK-ARAUJO et al., 2014; 2015; KUSMA et al., 2015; DIB et al.,

2018; WRUBLEWSKI et al., 2018)

Os ovos da Família Ascarididae foram os mais evidenciados neste estudo, sendo,

de forma geral, o parasito mais diagnosticado na Família Canidae e Felidae. Estas

estruturas parasitárias foram proporcionalmente mais detectadas no material fecal de C.

familiaris, C. thous, L. guttulus e o segundo parasito mais detectado em C. brachyurus.

Cabe ressaltar que a maioria dos ovos detectados apresentavam morfotipos típicos, do

gênero Toxocara sp., sendo acastanhados, subglobulares apresentando casca do tipo

rendada. No material fecal identificado dos canídeos foram evidenciados ovos com

mensuração média 92,5 µm (±5,8) de comprimento por 81,4 µm (±7,1) de largura. Nas

fezes dos felídeos foram detectados ovos com mensuração média de 92,5 µm (±6) de

comprimento por 81,4 µm (±6,1) de largura (OKULEWICZ et al., 2012). Tais medidas,

tanto no material fecal dos canídeos, quanto nos dos felídeos ficaram maiores do que as

descrita para Toxocara canis, espécie que geralmente infecta canídeos, e que possui ovos

com 75 µm de largura e 85 a 90 µm de comprimento e a descrita para T. cati, espécie que

infecta felinos, que possui ovos com 65 µm de largura e 75 µm de comprimento

(OKULEWICZ et al., 2012). Apesar ter havido desvios padrões entre a mensuração

mínima e máxima, essas estruturas ficaram, em sua maioria, com tamanho compatível ao

descrito na literatura para a espécie que parasita canídeos e felídeos, ou seja, T. canis e T.

cati, respectivamente. Em uma amostra fecal de S. scrofa foi detectado ovo do gênero

Ascaris, similar aos ovos inférteis de Ascaris suum, pois os mesmos eram compridos

como mensuração de 114,7 µm (±4,8) de comprimento e 74 µm (±1,6) de largura e não

se observou a formação da célula ovo no interior. No entanto, esta mensuração ficou

maior do que as medidas de ovo infértil de A. suum (88 a 95 µm de comprimento por 44

µm de largura) relatada por Khuroo (1996).

A incompatibilidade com a literatura no tamanho médio dos ovos, pode indicar a

presença de outra espécie do gênero Toxocara que ainda não foi descrita na literatura, ou

uma adaptação parasitária do helminto, a uma dieta ampla no caso dos canídeos silvestres

que tem uma dieta onívora e dos felídeos silvestres que tem uma alimentação estritamente

proteica. Além de ovos de ascarídeos compatíveis com Toxocara sp., nesse estudo

também foram evidenciados ovos acastanhados, com uma casca muito espessa, com

comprimento médio 111 µm (±17) e largura de 96,2 µm (±23,1), que não foram similares

aos gêneros Toxocara e nem a Ascaris. Essa estrutura parasitária pode pertencer a outra

espécie da Família Ascarididae que ainda não foi relatada ou na verdade se tratar de ovos
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de ascarídeos desses gêneros com conformação alterada, ou seja, que não estão dentro do

padrão morfológico descrito na literatura.

Frequências menores que as observadas nas amostras coletadas no PNI para ovos

da Família Ascarididae em fezes de carnívoros em vida livre foram detectadas em estudos

em Minas Gerais na Serra do Cipó, onde foram diagnosticados ovos de Toxocara sp. em

20% de amostras de C. thous; na Serra da Calçada, cuja positividade para ascarídeo foi de

28,6% nas fezes de C. brachyurus; na RPPN Santuário do Caraça, onde Toxocara sp. foi

detectado em 7,1% das amostras fecais de C. brachyurus; no Rio de Janeiro, no Parnaso,

onde ovos da Superfamília Ascaridoidea foram diagnosticados em fezes de L. guttulus

(36,4%) e P. yagouaroundi (37,5%); em Santa Catarina, na FLONA Três Barras, onde

ovos de Toxocara sp. foram detectados em amostras de L. pardalis (19,3%) por

Wrublewskii et al. (2018) e L. tigrinus (21,4%) por Kusma et al. (2015) (SANTOS et al.,

2012; ARAUJO, 2014; MASSARA et al., 2015; DIB et al., 2018). Além destes, ovos de

T. canis foram detectados em 2,6% das fezes de C. thous e ovos de T. cati em amostras

fecais de L. pardalis (10,5%) que permaneceram temporariamente em centros de

reabilitação em São Paulo e Mato Grosso do Sul (HOLSBACK et al., 2013). Em relação

aos artiodáctilos, frequência superior à do PNI foi relatada por Souza (2014), que

evidenciou ovos de Ascaris suum em amostras fecais de S. scrofa coletadas na RPPN

SESC Pantanal com frequência de 14,7%.

No PNI a elevada positividade para Toxocara sp. pode ter sido favorecida, pelo

ambiente edáfico abundante do Parque associado ao clima tropical úmido do local que

contribuem para o desenvolvimento da larva, formando rapidamente a estrutura

infectante, ou seja, o ovo larvado. Cabe ressaltar que os ovos dos ascarídeos como

Toxocara sp. são estruturas extremamente resistente no ambiente, podendo durar meses

ou anos fora do hospedeiro sob condições ideais, devido a uma casca exterior resistente.

Segundo Despommier (2003), esta camada acelular permite que os ovos possam suportar

vários produtos químicos. Além disso, esta estrutura também pode auxiliar na resistencia

desses ovos a temperaturas negativas, como as evidenciadas no PNI durante o inverno. A

predação é um fator importante a ser apontado como possível forma de infecção, pois de

acordo com Patton e Rabinowitz (1994) diferentes mamíferos e aves podem atuar como

hospedeiros paratênicos mantendo, portanto, as larvas de Toxocara sp. encistadas nos

tecidos. Ainda assim, não podem ser descartados casos de pseudoparasitismo. É

importante destacar que em cães domésticos os ovos de T. canis tendem a ser detectados

em material fecal de animais jovens e, à medida que o animal vai se tornando adulto, as

larvas tendem a ficar encistadas em seus tecidos, não completando o ciclo biológico,
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portanto, não ocorrendo a formação de nematoides adultos. Apesar de não se saber

exatamente como o ciclo biológico de Toxocara sp. e de outros ascarídeos ocorreram em

canídeos, felídeos e suídeos silvestres, o encontro desses ovos em material fecal desses

animais, pode sugerir a circulação de um espécime de mamífero jovem.

De forma geral, o ovo do cestoide da Família Diphyllobothriidae foi a segunda

estrutura parasitária mais detectada dentre os helmintos nas fezes dos animais no presente

estudo. Ovos dessa Família foram os mais detectados no material fecal de C. brachyurus

e o segundo helminto mais detectado nas fezes de L. guttulus. Ovos dessa Família

também foram detectados em fezes de C. thous e em P. yagouaroundi. Morfologicamente

os ovos detectados nas fezes dos carnívoros tinham em média 88,8 μm (±8,5) de 

comprimento por 48,1 μm (±5,6) de largura, eram acastanhados, operculados, com

formato elipsoide, sendo estreitos em ambas as extremidades. Na Família

Diphyllobothriidae estão inseridos os gêneros Spirometra e Diphyllobothrium, que

podem parasitar o intestino delgado dos felídeos e canídeos, sendo estes hospedeiros

definitivos. Provavelmente as estruturas observadas nas amostras fecais analisadas devem

pertencer ao gênero Spirometra sp., pois de acordo com Conboy (2009) os ovos desse

gênero apresentam as características acima descritas, ou seja, apresentam as extremidades

estreitas, enquanto que os ovos de Diphyllobothrium tendem a ser arredondados. No

entanto, a mensuração média dos ovos ficou acima do esperado para ambos os gêneros,

na descrição feita por Scholz et al. (2009) tendo os ovos de Diphyllobothrium e

Diplogonoporus sp. em média 40 a 80 µm de comprimento e 25 a 65 µm de largura e de

Spirometra 55 a 76 µm de comprimento e 27 a 41 µm de largura.

Assim como no PNI, ovos da Família Diphyllobothriidae tem sido um dos

parasitos mais relatados em material biológico de felídeos e canídeos em vida livre em

outros locais no Brasil, como na FLONA Três Barras, SC, por Kusma et al. (2015) que

evidenciaram ovos desse cestoide em 100% de fezes de L. guttulus e 85,7% em L. wiedii;

na RPPN Santuário do Caraça, MG, por Araujo (2014) em fezes de P. concolor (50%), C.

familiaris (3,3%) e C. brachyurus (32,1%); na Reserva Natural do Vale, ES, por Srbek –

Araujo et al. (2014) em fezes de P. onca (50%) e em 100% das amostras de P. concolor

analisadas por Rondon (2010). Formas adultas de Diphillobothrium sp. foram

recuperadas em intestino de C. thous (11,1%) necropsiados após serem atropelados em

rodovias em São Paulo por Griese et al. (2007). Em Minas Gerais, Vieira et al. (2011)

recuperaram formas adultas de Spirometra sp. em 20% dos C. thous necropsiados.

Também realizando necropsias em canídeos capturados nos municípios de Pedro Osório e

Pelotas, RS, Ruas et al. (2008) recuperaram formas adultas de Spirometra e
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Diphyllobothriidae em 61,1% e 77,8% em C. thous e; 54,5% e 81,8% em Lycalopex

gymnocercus. Já Santos et al. (2012), pesquisando estruturas parasitárias em amostras

fecais não invasivas identificadas como de C. thous e C. familiaris na Serra do Cipó, MG

detectaram 60% e 2,2%, de ovos compatíveis com a Família Diphyllobothiidae,

respectivamente. No Parnaso, RJ, assim como nesse estudo, ovos compatíveis com a

morfologia de Spirometra sp. foram os mais relatados por Dib et al. (2018) em fezes de

felídeos de pequeno porte como L. guttulus (63,3%), L. pardalis (60%), L. wiedii (72,7%)

e P. yagouaroundi (75%).

A elevada frequência do cestoide parece estar diretamente relacionada com a

abundância de rios e cachoeiras, presentes na região do PNI, pois no ciclo biológico da

Família Diphyllobothriidae há diferentes hospedeiros intermediários que podem habitar

esse ambiente, como os copépodes, peixes e até mesmo os anfíbios. Ainda é importante

destacar que as serpentes também pode ser hospedeiros intermediários, e que tanto estas

como os anfíbios são animais muito encontrados na região do Parque. Panorama

ambiental similar que pode ter favorecido a infecção por esse cestoide também foi

relatado por Dib et al. (2018) analisando fezes de felídeos silvestres no Parnaso, RJ. O

PNI é muito conhecido no meio científico por possuir diversas espécies de anfíbios

anuros, sendo uma delas somente encontrada nessa região como o sapo flamenguinho

(Melanophryniscus moreirae) animal utilizado como logomarca do parque.

Larvas de nematoides foram detectadas em 12,7% das amostras fecais coletadas

no PNI. Tendo sido recuperadas em amostras fecais de C. brachyurus, L. guttulus, T.

pecari e S. scrofa. Essas estruturas também foram relatadas em 50% do material fecal

coletado do ambiente que foi classificado como de P. concolor no Reservatório de

Jaguari, SP por Rondon (2010) e em 30,5% das amostras fecais de felídeos coletados no

Parnaso, RJ por Dib et al. (2018), sendo estas positividades mais elevadas do que as

evidenciadas nas amostras fecais coletadas no PNI.

No presente estudo a morfologia dessas larvas não foi avaliada detalhadamente,

bem como a identificação do gênero, sendo somente observada e catalogada a presença

das mesmas. No entanto, foi verificada a possibilidade dessas larvas de nematoide

pertencerem ao gênero Aelurostrongylus, nematoide que infecta o trato respiratório de

felídeos, mediante observação microscópica da estrutura de espinho subterminal com

formato de “S”. Tal estrutura não foi detectada em nenhuma larva de nematoide

evidenciada na microscopia. Devido às amostras fecais terem sido coletadas diretamente

do ambiente, não pode ser descartado que essas larvas possam ser formas de nematoides

de vida livre. Porém, é importante destacar a possibilidade dessas larvas serem de
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Strongyloides sp.. Nesse gênero, já foram descritas mais de 52 espécies que podem

parasitar diversos animais vertebrados (SANTOS et al., 2009).

No entanto, poucos são os relatos de diagnóstico de Strongyloides sp. em

carnívoros silvestres. Utilizando necropsia, na Flórida, Estados Unidos, Forrester et al.

(1985) conseguiram recuperar adultos de Strongyloides sp. em duas suçuaranas. No

Brasil, adultos de Strongyloides sp. foram recuperadas em 50% dos canídeos silvestres

capturados, eutanasiados e necropsiados, incluindo L. gymnocercus e C. thous nos

municípios de Pedro Osório e Pelotas (RUAS et al., 2008). O primeiro relato de uma

possível infecção em felino silvestre a nível nacional de Strongyloides sp. foi

documentado em L. guttulus que estava sob cuidado no hospital veterinário da

Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, SP (SANTOS et al., 2009). Dois

artigos recuperados na literatura, Santos (2012) e Kusma et al. (2015) que trabalharam

com amostras fecais coletadas de forma não invasivas do ambiente relataram a detecção

de Strongyloides sp. no material fecal de carnívoros silvestres. Apesar de a infecção ser

possível, seria interessante que os autores relatassem como chegaram a esse diagnóstico,

pois não foi mencionado se foi identificada a larva ou ovo do nematoide. Estes autores,

além de não terem relatado a mensuração das estruturas parasitárias detectadas, também

não mencionaram se avaliaram a morfologia interna da larva para diferenciá-las de outros

táxons.

Ainda há que se pensar que essas larvas podem ter evoluído de ovos de

ancilostomídeos, de espécies do gênero Strongyloides que liberam ovos no ambiente, ou

até mesmo no caso dos artiodáctilos, de serem larvas que evoluíram a partir de ovos de

estrongilídeos, nomenclatura que engloba a Superfamília Trichostrongyloidea e

Strongyloidea. Essa hipótese não pode ser descartada, pois a fezes não foram coletadas

imediatamente após a defecação do animal, nem mesmo foram processadas pelas técnicas

laboratoriais coproparasitológicas logo após a coleta, sendo necessário à espera de alguns

dias de armazenamento para se iniciar o processamento laboratorial do material.

Concordando com o exposto, também foi diagnosticado em dez amostras ovos de

nematoides de casca fina e larvas de nematoides, sendo quatro no material fecal de C.

brachyurus, quatro em material fecal de carnívoro não identificado em espécie, T. pecari

e S. scrofa, fato observado nas categorias de poliparasitismo, ou seja, associações de duas

estruturas parasitárias distintas, com dois até oito estruturas parasitárias.

Ovos de nematoides de casca fina foram evidenciados tanto no material fecal de

carnívoros (9,8%), quanto nos de artiodáctilos (9,7%). Ovos denominados como do tipo

1, similar a Superfamília Strongyloidea, tinham em média 85,1 µm (±4,3) de
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comprimento por 55,5 µm (±4,7) de largura. Esses ovos foram evidenciados nas fezes de

C. brachyurus, C. thous, L. guttulus e P. yagouaroundi. No material fecal dos canídeos

esses ovos possuíam em média 85,1 µm (±4,2) de comprimento e 55,5 µm (±3,5) de

largura e no material fecal do felídeo foi evidenciado um ovo com 96,2 µm de

comprimento por 40,7 µm de largura. Ovo tipo 2, similar a Superfamília Strongyloidea/

Trichostrongyloidea que tinham em média 112,8 µm (±33,5) de comprimento por 70,3

µm (±18,7) de largura foram detectados nas fezes dos carnívoros, como C. brachyurus,

C. familiaris, C. thous e L. guttulus e nas fezes dos artiodáctilos, como S. scrofa. Na

Família Canidae tinham em média 107,3 µm (±5,5) de comprimento por 57,3 µm (±4,8)

de largura, na Família Felidae 109,1 µm (±2,6) de comprimento por 85,1 µm (±31,4) de

largura e na Família Suidae 172 µm (±29,8) de comprimento por 79,5 µm (±10,6) de

largura.

No caso dos carnívoros, os ovos tipo 1 detectados tinham morfometria similar a

Superfamília Strongyloidea, sendo, suas mensurações próximas em tamanho as espécies

de ancilostomídeos, principalemente as de Ancylostoma braziliense e a Uncinaria

stenocephala, espécies que podem infectar canídeos e felídeos. Os ancilostomídeos têm

ampla distribuição geográfica e tem sido muito relatados em material fecal de carnívoros

silvestres concordando com o evidenciado nesse estudo. Relatos de ancilostomídeos

foram realizados nas fezes dos felídeos em vida livre de diferentes países como nos

Estados Unidos, México, Bolívia, Tailândia e em diferentes regiões do Brasil

(FORRESTER et al., 1985; PATTON e RABINOWITZ, 1994; PENCE et al., 2003;

BELTRÁN-SAVEDRA et al., 2009; SILVA-CABALLERO, 2010; HOLSBACK et al.,

2013; CONTRERAS, 2014; SRBEK – ARAUJO et al., 2014; KUSMA et al., 2015;

SOLÓRZANO – GARCÍA, et al. 2017; WRUBLEWSKI et al., 2018, DIB et al., 2018).

Ovos de ancilostomídeos também foram detectados em fezes de canídeos no Brasil e de

felídeos e canídeos na Bolívia (FIORELLO et al., 2006; BRANDÃO et al., 2009;

ARAUJO, 2014).

Os ovos tipo 2 possuíam morfologia similar a Superfamília

Strongyloidea/Trichostrongyloidea, sendo, portanto, denominados nesse estudo de

estrongilídeos. Segundo Barriga (1995) a Superfamília Trichostrongyloidea, constitui um

grupo de espécies de nematoides que infectam principalmente animais forrageiros, como

ruminantes e os artiodáctilos. Dentro dessa Superfamília, ovos de nematoides de alguns

gêneros podem possuir mais de 100 µm de comprimento, sendo então compatíveis

principalmente com a Superfamília Trichostrongyloidea. É importante destacar que

segundo Nansen e Roepstorff (1999) os ovos de Oesophagostomum sp., gênero que pode
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infectar os suídeos, podem ser confundidos com os da Superfamília Trichostrongyloidea,

dessa forma não podemos descartar o fato de os mesmos poderem pertencer também a

Superfamília Strongyloidea, onde Oesophagostomum sp. insere-se. Dessa forma os ovos

tipo 2 foram então denominados de estrongilídeos. Ovos de estrongilídeos em amostras

não invasivas de artiodáctilos como catetos e suínos foram relatados na RPPN SESC

Pantanal e em fezes de catetos no Parque Nacional da Serra da Capivara, PI (BRANDÃO

et al., 2009; SOUZA, 2014). O encontro de estruturas de estrogilídeos no material dos

artiodáctilos já era esperado, reforçando a identificação do hospedeiro no táxon de

Ordem.

É importante destacar que os ovos diagnosticados no material dos carnívoros e

que foram classificados como tipo 2, podem pertencer ao grupo dos ancilostomídeos,

ainda que não estejam com a mensuração compatível com o grupo. Tal alteração no

tamanho do ovo pode ser um evento fisiológico natural na ovopostura da fêmea, que

acaba liberando ovos com tamanhos distintos, nem sempre morfologicamente

homogêneos e compatíveis com a descrição da literatura ou tal alteração do tamanho

pode estar relacionada a infecção do animal por outras espécies do grupo ainda não

descritas na literatura ou até mesmo a casos de adaptação parasitária. Ainda assim, não se

pode descartar o fato desses carnívoros estarem realmente se infectando por

estrongilídeos no PNI mediante predação de ungulados, visto que há propriedades nos

domínios do parque que ainda não foram desapropriadas, e que possuem criação

doméstica de bovinos, suínos e equídeos. Infelizmente, a equipe desse estudo ao realizar

os trabalhos de campo encontrou nos domínios do PNI, principalmente em Visconde de

Mauá, exemplares desses animais soltos nas trilhas, o que pode ter favorecido a liberação

de estrongilídeos no ambiente. Também deve ser levado em consideração que a infecção

por esses estrongilídeos podem estar relacionadas à predação dos artiodáctilos silvestres.

Ainda é importante ressaltar que neste estudo foram detectados ovos com morfologia

bem diferenciada, tipo 3, ovos contendo casca fina e extremidades pontiagudas em fezes

de C. familiaris e S. scrofa. Esta estrutura parasitária era desconhecida para este grupo de

pesquisa e também não foi observada entre os estudos recuperados, o que dificultou a sua

classificação.

O diagnóstico de ovos de nematoides de casca fina, bem como de larvas de

nematoides demonstraram que o ambiente do Parque foi favorável à manutenção e

transmissão de geo-helmintos como ancilostomídeos e estrongilídeos. Em razão, de

grande parte de o Parque ser composto de solo com grandes partículas e possuir um

clima, segundo ICMBio (2013), predominantemente subquente úmido, o que facilita a
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migração larvar. Não pode ser descartada a possibilidade da infecção parasitária no

Parque ter ocorrido também mediante a predação de hospedeiros paratênicos como

roedores, que podem manter as larvas de nematoides encistadas em seus tecidos, e

também mediante as infecções transplacentárias e transmamárias, já relatadas por Epe

(2009) em ancilostomídeos que infectam cães e gatos domésticos.

Nas fezes analisadas foram diagnosticados ovos alongados, bioperculados e

acastanhados de Trichuris sp. e Capillaria sp.. O diagnóstico de Trichuris sp. ocorreu em

12,7% das amostras fecais analisadas e o de Capillaria sp. em 11,9%. Dentre as amostras

fecais em que foram identificadas o hospedeiro, ovos de Trichuris sp. e Capillaria sp.

foram recuperados em 17,1% e 12,6% das amostras fecais de C. brachyurus, em 11,9% e

18,6% de L. guttulus, respectivamente. Além disso, Trichuris sp. também foi detectado

em uma amostra de P. yagouaroundi e Capillaria sp. em L. pardalis. Ovos de Trichuris

sp. denominados de tipo 1 foram evidenciados em material fecal identificado como de

lobo-guará. Estes tinham em média 88,8 µm (±8) de comprimento por 37 µm (±2,8) de

largura, sendo compatíveis na mensuração com ovos de Trichuris vulpis, espécie de

nematoide que infecta o intestino grosso de canídeos. Nas fezes identificadas como de

gato-do-mato-pequeno, os ovos de Trichuris sp. classificados como tipo 1, tinham média

81,4 µm (±4,5) de comprimento por 40,7 µm (±4,2) de largura, sendo esses similares ao

padrão descrito para Trichuris campanula, helmintos que parasitam felídeos. Ovos de

Trichuris sp. com elevadas mensurações, tanto no comprimento, quanto na largura foram

evidenciados nas fezes de lobo-guará, gato-do-mato-pequeno e gato-mourisco, sendo

denominados neste estudo como tipo 2. Estas estruturas parasitárias apresentaram

dimensões superiores às dos ovos das espécies que já foram descritas parasitando

canídeos e felídeos, como T. vulpis, T. campanula e T. serrata, segundo os relatos de

Ketzis (2015) e Márquez-Navarro et al. (2012).

Trichuris sp. já foi registrado em diferentes estudos no Brasil que utilizaram

amostragens fecais não invasivas. De forma geral, na maioria dos artigos recuperados a

frequência desse parasito foi superior à desse estudo. Em Goiás, no Parque Nacional das

Emas, Braga et al. (2010) relataram 35% de frequência desse parasito ao analisar fezes de

C. brachyurus. Na RPPN Santuário do Caraça, MG, Araujo (2014) relatou 18,7% de

positividade para este helminto ao analisar fezes de canídeos, felídeos e procionídeos. Na

FLONA Três Barras, SC, Wrublewski et al. (2018) relataram uma frequência para

Trichuris sp., um pouco maior do que a do presente estudo, 12,9%. Também em território

fluminense, Dib et al. (2018) analisando fezes de felídeos, incluindo os de pequeno porte

relataram frequência geral menor do que a do PNI, 6,1%.



250

Ovos de Capillaria sp. tipo 1 foram evidenciados em amostras fecais de C.

brachyurus, L. guttulus e L. pardalis. Estes ovos apresentaram mensuração média de 81,4

µm (±5,1) de comprimento por 44,4 µm (±4,3) de largura, sendo estas mensurações um

pouco superiores às descritas para Capillaria aerophila, que infecta o trato respiratório de

felídeos e canídeos. Já os ovos tipo 2, que apresentaram comprimento superior a 85,1 µm,

foram detectados em C. brachyurus, L. guttulus e L. pardalis, medida esta superior as

relatadas para os ovos de C. plica, C. feliscati, C. aerophila, C. hepatica e C.

philippinensis segundo as informações recuperadas de Soulsby (1982) e Moravec e Barus

(1991).

Positividades superiores as evidenciadas nas amostras do PNI para Capillaria sp.

em outros estudos que também analisaram amostras fecais não invasivas foram

observados na Serra da Calçada, MG em fezes de C. brachyurus (78,5%), na FLONA

Três Barras, SC em 2015 em fezes de felídeos de pequeno porte, incluindo L. wiedii e L.

guttulus (28,6%) e em 2018 em fezes de L. pardalis (22,5%) (MASSARA et al., 2015;

KUSMA et al., 2015; WRUBLEWSKI et al., 2018). Diferentemente desse estudo, Dib et

al. (2018) no Parnaso, RJ, evidenciaram frequência menor, 7,3%, para ovos de Capillaria

sp. ao analisar fezes de felinos de pequeno porte.

Pode-se claramente observar que os ovos tipo 2 de Capillaria sp. e tipo 2 de

Trichuris sp. evidenciados no material fecal coletado do PNI ficaram muito maiores do

que os ovos das espécies já descritas na literatura infectando canídeos e felídeos. Tal fato

demonstra que provavelmente deve se tratar de outra ou até de várias outras espécies de

nematoides da Ordem Enoplida que podem estar infectando esses animais. Ainda deve

ser considerado que essas espécies de Trichuris sp. e Capillaria sp. podem ter sido

ingeridas mediante a predação de pequenos mamíferos como roedores, e não

necessariamente estão infectando os animais, se tratando na verdade de casos de

pseudoparasitismo. Segundo Ruas et al. (2008), o diagnóstico de Capillaria sp. em

material biológico de animal silvestre parece estar diretamente relacionado, sim ao

carnivorismo de roedores. Essa última hipótese é reforçada, pois em 26 amostras fecais

positivas para Capillaria sp. dentre as 29 coletadas no PNI, foram evidenciados na

tricologia pelos da Ordem Rodentia.

Além desses, ovos de outros helmintos também foram detectados como os do

nematoide Physaloptera sp., ovos do trematoide da Família Dicrocoeliidae, ovos de

cestoide da Ordem Cyclophyllidea e do Filo Acanthocephala. Neste estudo, os ovos dos

espirurídeos que foram compatíveis a Physaloptera sp. foram detectados nas fezes

identificadas como de C. brachyurus e de L. guttulus. Estes ovos, de uma forma geral
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tiveram mensuração acima do descrito para Physaloptera praeputialis, espécie mais

relatada em infecções estomacais de felídeos e canídeos (49 a 58 µm de comprimento)

por (30 a 34 µm de largura) segundo as descrições recuperadas em Soulsby (1982). Pode-

se verificar que o espirurídeo Physaloptera sp. já foi relatado no México em fezes de

felídeos, como suçuarana e onça-pintada, em vida livre, nos Estados Unidos em

jaguatirica e na Tailândia em leopardo, tigre e gato-leopardo (PATTON e

RABONOWITZ, 1994; PENCE et al., 2003; SILVA – CABALLERO, 2010;

CONTRERAS, 2014, SOLÓRZANO-GARCÍA et al., 2017). No Brasil o primeiro

registro desse parasito em gato-mourisco ocorreu em 2014 em um animal que foi

encontrado morto em uma rodovia em Passo dos Fernandes, entre Lages e São José do

Cerrito, na região serrana de Santa Catarina (QUADROS et al. 2014). Em 2018, Dib et

al., também detectaram ovos similares a Physaloptera sp. em gato-mourisco no Parnaso,

RJ. Na FLONA Três Barras, SC, ovos de espirurídeos também foram detectados em fezes

de felídeos (KUSMA et al., 2015; WRUBLEWSKI et al., 2018). Em Minas Gerais, assim

como no presente estudo, ovos de Physaloptera sp. foram detectados em fezes de lobo-

guará na Serra do Cipó e na Serra da Calçada (SANTOS et al., 2012; MASSARA et al.,

2015).

Nas fezes de C. brachyurus e L. guttulus coletadas no PNI também foram

detectados ovos de trematoides da Família Dicrocoelidae similares as mensurações de

Playtnosomum illiciens descritas por Basu e Charles (2014). Ovos desses parasitos têm

sido pouco relatados nas fezes de carnívoros em vida livre. No entanto, Dib et al. (2018)

também analisando amostras fecais de Parque no Rio de Janeiro, assim como nesse

estudo também detectaram ovos similares a Platynosomum sp. em fezes de felino.

Ovos de Cyclophyllidea similares a morfologia de Hymenolepis sp., denominados

neste estudo como morfotipos 1 foram detectados nas fezes de C. brachyurus, C.

familiaris e L. guttulus. De forma geral, esses ovos tinham um diâmetro menor de 81,4

µm (±10,5) e diâmetro maior de 85,1 µm (±9,1) e não tinham projeções mamelonares. Na

análise geral pode-se verificar que esses ovos variaram bastante na morfometria, como

pode ser obervado no elevado desvio padrão, estando alguns dentro da mensuração

descrita para Hymenolepis diminuta. É importante ressaltar que esta espécie de cestoide

parasita principalmente roedores, que se infectam mediante a ingestão de insetos como

pulgas contendo a larva. A proximidade com roedores e carnívoros em ambiente silvestre

como no PNI, podem favorecer a infestação desses roedores com Xenopsila sp. em

hospedeiros não naturais como os canídeos e felídeos, que acabam então ingerindo a

larva. Ovos desse cestoide em material fecal de C. brachyurus também foram relatados
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por Massara et al (2015) na Serra da Calçada.MG. Além desse, também foi evidenciado

um padrão de ovo que era similar a Família Taeniidae, denominado de tipo 2, somente

em uma amostra de C. brachyurus com diâmetro maior de 48 (±2,1) µm e diâmetro

menor de 37 µm, compatível com Taenia pisiformes, cestoide que tem como hospedeiros

definitivos canídeos e intermediários lagomorfos e roedores. No material desse lobo-

guará foi evidenciado pelo de roedor, o que reforça a possibilidade de infecção mediante

a ingestão da presa contendo cisticerco.

Ovos da Família Taeniidae foram detectados em fezes de onça e suçuarana em

diferentes florestas no México e em fezes de jaguatirica na região do Chaco na Bolívia

(FIORELLO et al., 2006; CONTRERAS, 2014; SOLÓRZANO – GARCÍA et al., 2017).

Nos Estados Unidos, exemplares adultos de Taenia omissa foram recuperados em

carcaças de suçuaranas na Flórida e de Taenia rileyi em jaguatiricas no sudeste do Texas

(FORRESTER et al., 1985; PENCE et al., 2003). Ovos similares a Hymenolepis sp.

foram evidenciados em fezes de leopardo, tigre, gato-leopardo e grandes felinos não

identificados no Santuário da Tailândia (PATON e RABINOVITZ, 1994). No Brasil,

esses ovos também foram detectados em gato-maracajá na FLONA Três barras, SC, em

fezes de lobo-guará na Serra da Calçada e em fezes de cachorro-do-mato na Serra do

Cipó, ambos os estudos em MG (KUSMA et al., 2015; MASSARA et al., 2015;

SANTOS et al., 2012).

Somente em uma amostra fecal, na qual não foi confirmada o hospedeiro pelas

três técnicas de identificação foi detectado ovos de casca tripla com coloração muito que

variava do dourado no ovo tipo 2 até quase transparente no ovo tipo1 contendo embrião

no interior, típicos do Filo Acanthocephala. É importante ressaltar que este filo tem sido

bastante relatado infectando carnívoros silvestres da fauna nacional, ressaltando a

necessidade de mais estudos. Este fato foi identificado mediante um levantamento

realizado por Vieira (2008) para identificar todos os helmintos de carnívoros silvestres da

fauna nacional que estão depositados na Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo

Cruz, onde foram evidenciadas várias espécies desse Filo recuperadas mediante necropsia

dos carnívoros, destacando uma alta frequência do gênero Oncicola sp.

De forma geral, no ciclo biológico de parasitos, como Physpaloptera sp., Família

Dicroecoelidae, Ordem Cyclophyllidea e do Filo Acanthocephala há a necessidade de

participação de hospedeiros intermediários. No caso de Physaloptera sp. insetos como

grilos e besouros, nos trematoides da Família Dicrocoelidae insetos, crustáceos,

moluscos, anfíbios e lacertídeos, nos cestoides da Ordem Cyclophyllidea, no caso de

Hymenolepis sp. destacam-se os artrópodes e na Família Taeniidae a infecção pode ser
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adquirida mediante a predação de roedores, lagomorfos, ruminantes e suídeos. Já o Filo

Acanthocephala possui várias espécies com ciclos biológicos muito complexos e pouco

estudados, principalmente em carnívoros podendo haver participação de hospedeiros

intermediários como artrópodes. No Parque Nacional de Itatiaia os animais que podem

ser hospedeiros intermediários e paratênicos desses parasitos para os carnívoros são

bastante evidenciados, demonstrando, ser este um ambiente adequado para manutenção

de ciclos biológicos heteroxenos complexos onde há a participação de diferentes espécies

de hospedeiros. Este fato também já foi apontado por Dib et al (2018) que analisaram

fezes de felídeos silvestres no Parnaso, RJ.

Dentre os protozoários, o Filo Apicomplexa foi o mais detectado nas fezes

coletadas do PNI, incluindo os oocistos de coccídios não esporulados detectados nas

fezes de C. brachyurus, oocistos de coccidios que estavam esporulados com padrão de

Eimeria sp. em fezes de S. scrofa e coproantígenos de Cryptosporidium sp. que foram

proporcionalmente mais detectados em fezes de artiodáctilos com 80,6% do que de

carnívoros, 19,7%. Coproantígenos deste protozoário foram detectados em todas as fezes

de animais que foram identificados em espécie. Os oocistos de coccídios não esporulados

detectados no material fecal do lobo-guará apresentaram tamanhos distintos, sendo os

menores compatíveis com Cystoisospora ohioensis e os maiores com Cystoisospora canis

de acordo com as descrições de Lindsay et al. (1997). Os menores oocistos neste estudo

foram denominados de tipo 1 e tinham o diâmetro maior de 25,9 (±2,4) µm e o menor de

22,2 (±2,5) µm. Já os maiores, chamados de tipo 2 tinham o diâmetro maior de 37 (±6,9)

µm e o menor de 33,3 (±6) µm.

Cystoisospora é o gênero dentre o grupo dos coccídios que mais foi relatado em

fezes de felídeos como nas florestas tropicais no México, em amostras não invasivas de

onça-pintada (1,5%) e grandes felinos que não puderam ser identificados (4,5%)

(SOLÓRZANO – GARCÍA et al., 2017). Na Reserva da Nanchititla, México, em 7,1%

das amostras fecais de felídeos de diferentes espécies, oocistos de Cystoisospora sp.

também foram detectados (SILVA – CABALLERO, 2010; SOLÓRZANO – GARCÍA et

al., 2017). No Brasil, Cystoisospora felis foi evidenciado em 5,3% das fezes de suçuarana

que estava no Centro de Reabilitação, MS por Holsback et al. (2013). No Rio de Janeiro,

oocistos de coccídios não esporulados compatíveis com Cystoisospora sp. também foram

relatados por Dib et al. (2018) em 9,1% das fezes de felídeos de pequeno porte coletadas

de forma não invasiva no Parnaso. Apesar de haver várias descrições para felídeos, em

estudos coproparasitológicos que incluem fezes de canídeos silvestres, poucos são

aqueles que relataram e até que pesquisam protozoários intestinais.
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Dentre os artigos recuperados, positividades inferiores a desse estudo para

Cystoisospora sp. em fezes de canídeos foram relatadas por Santos et al., (2012) que só

evidenciaram uma amostra fecal positiva de cachorro-do-mato na Serra do Cipó, MG e

por Araujo (2014) que relatou oocistos de coccídios não esporulados em uma amostra

fecal de lobo-guará e uma de cão doméstico na RPPN Santuário do Caraça, MG. A maior

positividade para oocistos de coccídios detectados nas fezes coletadas no Parque do

Itatiaia, parece ter sido muito favorecida pela realização da técnica de Sheather

modificada por Huber e colaboradores, que pleiteia o uso de uma solução de sacarose na

concentração de 1,300 g/mL. Diferentemente dos estudos anteriormente citados, assim

como no presente estudo, somente Silva – Caballero (2010) na Reserva da Nanchititla,

México e Dib et al. (2018) no Parnaso, RJ, Brasil realizaram essa técnica. No material

fecal dos carnívoros do PNI, das 10 amostras fecais positivas para oocistos de coccídios,

oito amostras foram detectadas para oocistos pela técnica de Sheather modificada,

determinando 80% e, dessas, cinco foram exclusivamente detectados por essa técnica

correspondendo a 50% de positividade.

Oocisto esporulado de Eimeria sp. (37 µm x 37 µm) foi detectado nas amostras

não invasivas coletadas no material fecal de um artiodáctilo. Comparações com a

literatura em relação aos protozoários desse grupo de artiodáctilos silvestres não foi

possível, pois não foram recuperados artigos na literatura que relataram positividade para

esse grupo de parasitos em artiodáctilos silvestres em parques e que tenham realizado

pesquisa de protozoários intestinais.

A utilização do ensaio imunoenzimático para pesquisa de Cryptosporidium sp., no

material fecal dos carnívoros e principalmente dos artiodáctilos favoreceu o diagnóstico

desse parasito, devido a maior sensibilidade da técnica. A dieta dos artiodáctilos por meio

de forragem parece ser um fator que pode ter determinado uma frequência de positividade

maior nesse grupo de animais. De acordo com o fabricante do kit do ensaio, o mesmo

detecta o parasito até gênero, não se sabendo quais espécies foram identificadas. Mesmo

assim, é importante ressaltar que já foram descritas cerca de 30 espécies válidas de

Cryptosporidium sp. na literatura, que podem infectar diferentes espécies de hospedeiros

(SLAPETA 2013; KVÁC et al., 2016; HOLUBOVÁ et al., 2016; ZAHEDI et al., 2016).

Nessas espécies incluem-se aquelas que tem amplo potencial zoonótico por infectar

mamíferos, como Cryptosporidium parvum e aquelas que apesar de terem especificidade

por seu hospedeiro ainda desempenham importância na saúde pública, por eventualmente

poder infectar o ser humano.
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Dentre os animais que foram identificados, esse protozoário foi detectado em

todos os canídeos, felídeos e artiodáctilos que foram identificados por espécie. Assim

como nesse estudo, Holsback et al. (2013) também detectaram Cryptosporidium sp. em L.

guttulus mantido temporariamente em Centro de Reabilitação em São Paulo realizando as

técnicas de centrífugo sedimentação água éter e centrífugo flutuação com solução de

sacarose com a densidade de 1,203. No Brasil, registro de parasitismo por

Cryptosporidium sp. recuperado em felino silvestre de vida livre foi relatado por um

espécime capturado de L. wiedii em propriedade rural no interior de Santa Maria

(OLIVEIRA et al., 2008). Utilizando kit de imunofluorescência direta, Rodríguez-Rivera

et al. (2016) relataram positividade para Cryptosporidium sp. em suínos ferais capturados

nas rodovias do Texas, EUA. Assim como Rodríguez-Rivera et al. (2016), no PNI,

também foi evidenciado esse protozoário em fezes de artiodáctilos, tanto nas fezes de S.

scrofa quanto em T. pecari.

A elevada positividade de Cryptosporidium sp. nos carnívoros e artiodáctilos do

PNI é um dado de extrema importância, pois pouquíssimos são os relatos de parasitismo

nesses animais por esse protozoário, reforçando a necessidade de mais estudos em

parques. Além disso, é importante chamar a atenção da possibilidade de introdução no

PNI desse protozoário pelos artiodáctilos, Ordem onde está inclusa os suídeos

asselvajados, localmente conhecidos como “javaporcos”, animais exóticos para o parque,

mas que tem sido relatado em seu território. É importante ressaltar que os primers do gen

COI não diferenciam subespécies de Sus scrofa, ou seja, S. scrofa scrofa que é o javali, S.

scrofa domesticus popularmente conhecido como suíno doméstico e nem o híbrido, ou

seja, o cruzamento dessas subespécies localmente conhecido de javaporco. Dessa forma,

apesar de haver vários registros diretos de observação do javaporco pelos funcionários e

moradores que ainda tem casas nos domínios do parque, não podemos, neste estudo

afirmar com a metodologia utilizada de identificação dos animais, que as amostras fecais

pertenciam a esse híbrido. No entanto, a identificação de Cryptosporidium sp. em um

animal que, possivelmente, é um bioinvasor deve ser encarado como um alerta. Além

disso, não há na literatura nacional relatos sobre os parasitos que infectam esses

bioinvasores, “javaporco”, ressaltando a necessidade de mais estudos com esses animais

A identificação de oocistos e coproantígenos de protozoários evidenciados nas

fezes dos carnívoros e artiodáctilios com os oocistos de Cystoisospora, Eimeria e

Cryptosporidium sp. está diretamente associada à ingestão de oocistos esporulados,

principalmente na água ou pela predação, no caso daqueles que pertencem a Família

Sarcocystidae, como Cystoisospora sp., ou seja, que formam cistos contendo zoítas no



256

interior dos tecidos dos hospedeiros intermediários, como mamíferos, aves e roedores.

Ambas as formas de infecção podem estar ocorrendo no PNI, devido a abundância de

possíveis presas para esses animais, bem como da riqueza de recursos hídricos, que se

representam em forma de lagos de diversos tamanhos, rios e cachoeiras.

Cistos de protozoários como amebídeos, similares a Entamoeba sp., e

Balantioides coli foram evidenciados no material fecal dos carnívoros (1,2%) e

artiodáctilos (2,4%), respectivamente. Os cistos de amebídeos tinham em média 18,5 µm

de diâmetro e estavam em diferentes estágios de maturação, contendo de 1 até 4 núcleos,

sendo compatíveis com o complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar/Entamoeba

moshkovskii (CDC, 2017). Braga et al. (2010) analisando fezes de C. brachyurus no

Parque Nacional das Emas, GO também relataram positividade para amebídeos em três

amostras. O diagnóstico destas estruturas em fezes de carnívoros de um parque nacional,

não é um achado esperado, gerando até certo incômodo em alguns parasitologistas. No

entanto, o achado tem que ser relatado, ainda que possa ser uma contaminação da amostra

em contato com o solo ou a casos de pseudoparasitismo. Ainda assim, é importante

destacar que não é a primeira vez que esse grupo de pesquisa detecta amebídeos em

material fecal de animais silvestres, demonstrando uma necessidade alarmante na

realização de pesquisas nessa área. A proximidade dos animais silvestres com os seres

humanos, principalmente com os turistas que visitam e acampam no parque pode estar

favorecendo a transmissão zooantroponótica destes parasitos. Além dos amebídeos, cistos

de Balantioides coli foram detectados em material fecal de artiodáctilos do PNI,

principalmente na parte do parque localizada em Visconde de Mauá, onde a maioria das

amostras desse grupo de animais foi encontrada. O encontro dos cistos de B. coli no

material fecal desses animais contribuiu para confirmá-la junto com a macroscopia a

identificação para Ordem Artiodactyla. Fato que foi corroborado, pois as amostras

positivas para B. coli também foram identificadas para animais dessa Ordem, utilizando

as outras técnicas de identificação mais específicas, tricologia e biologia molecular. Cabe

ressaltar que os suídeos, como os identificados nesse estudo, são considerados os

principais reservatórios desse parasito.

O monoparasitismo foi mais evidenciado nas amostras fecais do PNI, do que o

poliparasitismo. Na Ordem Carnivora as associações parasitárias mais diagnosticadas nas

amostras fecais ocorreram com a Família Diphyllobothriidae e Ascarididae e entre a

Família Ascarididae e Trichuris sp., seguidos por Família Ascarididae e larva de

nematoide, Família Ascarididae e Cryptosporidium sp., Família Diphyllobothriidae e

Cryptosporidium sp., ou seja, ficou entre os parasitos mais detectados nas amostras
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desses animais. Também analisando amostras fecais em Parque no Rio de Janeiro, Dib et

al. (2018) relataram um padrão similar ao desse estudo de associação parasitária,

destacando Família Diphyllobothriidae e Toxocara sp. como a mais frequente em fezes

de felídeos de pequeno porte, seguido da Família Diphyllobothriidae e larva de

nematoide. O diagnóstico de ovos da Família Diphyllobothriidae e de ascarídeos

similares a Toxocara sp., bem como larva de nematoides, ovos de Trichuris sp. já eram

esperados, devido aos resultados relatados de outros estudos que também analisaram

amostras fecais de carnívoros silvestres em parques no Brasil e também mediante a

experiência prévia desse grupo de pesquisa que já atuou com essa temática em outra

Unidade de Conservação. Infelizmente, tal fato não pode ser inferido para os

artiodáctilos, pois pouquíssimos são estudos que trabalharam com amostras não invasivas

que englobaram esse grupo de animais, mas é importante salientar que a associação mais

evidenciada ficou entre larva de nematoides e antígeno de Cryptosporidium sp..

Segundo Souza et al. (2004) as populações de animais silvestres geralmente estão

em equilíbrio com a sua fauna parasitológica. No entanto, alterações ambientais,

principalmente as antropogênicas, podem determinar a introdução de novos agentes

infectantes e até fatores de estresse que destroem esse equilíbrio induzindo situações

patológicas. Vidal – Marinez et al. (2009) ressaltam que os parasitos podem ser

considerados excelentes bioindicadores de impactos ambientais. Dessa forma torna-se

relevante a realização de inquéritos coproparasitológicos rotineiros com amostras não

invasivas coletadas em trilhas de parques para se verificar de forma indireta à saúde do

ambiente. Por meio desse estudo foi possível confirmar a circulação de seis espécies de

carnívoros e dois artiodáctilos, bem como uma grande riqueza e diversidade de estruturas

parasitárias nas fezes desses animais. Nessa riqueza parasitária, puderam-se detectar

diferentes ovos de helmintos, cistos, oocistos e antígenos de protozoários. Tal fato

demonstrou que o parque possui elementos necessários para manutenção de ciclos

biológicos de diferentes parasitos, incluindo aqueles que são complexos, ao qual se

inserem a participação de diferentes hospedeiros, como os intermediários e paratênicos. É

importante destacar que vários parasitos evidenciados nesse estudo podem ter potencial

de transmissão zoonóticos, como os ascarídeos compatíveis com Toxocara sp., estruturas

compatíveis com ancilostomídeos, ou Strongyloides sp., estrongilídeos, Trichuris sp.,

protozoários como o complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar/Entamoeba

moshkovskii, Balantioides coli e Cryptosporidium sp., demonstrando que esses parasitos

podem ter sido transmitidos aos animais devido à proximidade com o ser humano ou por

alguma alteração antropogênica determinada por esses no ambiente. Ainda assim, não
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pode ser descartada a possibilidade desses parasitos realmente fazerem parte da fauna

parasitária desses animais que vivem em equilíbrio com a mesma.

Ainda não foi recuperado na literatura um estudo que tenha associado três técnicas

de identificação do animal autor do material fecal simultaneamente em amostras

biológicas não invasivas de carnívoros e principalmente de artiodáctilos com a pesquisa

de parasitos gastrintestinais. Isso denota o caráter pioneiro desse estudo e a sua

importância na ecologia e para a parasitologia, associado ao fato de que nenhum inquérito

coproparasitológico foi documentado em amostras coletadas de forma não invasiva de

carnívoros e artiodáctilos do Parque Nacional de Itatiaia.
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7. CONCLUSÕES

 Por meio da macroscopia os animais foram identificados em Ordem Carnivora e

Artiodactyla e Famílias Canidae e Felidae;

 Por meio da tricologia os animais foram identificados em Ordem Artiodactyla,

Famílias Canidae, Mustelidae, Mephetidae e Procyonidae e nas Espécies

Chrysocyon brachyurus, Cerdocyon thous, Leopardus pardalis, Leopardus

guttulus, Puma yagouaroundi e Leopardus wiedii, Nasua nasua e Procyon

cancrivorus;

 Por meio das ferramentas moleculares os animais foram identificados nas

Espécies Chrysocyon brachyurus, Cerdocyon thous, Canis familiaris, Leopardus

guttulus, Puma yagouaroundi, Tayassu pecari e Sus scrofa e no Gênero

Lycalopex sp.

 Ao se associar as informações obtidas com a macroscopia, tricologia e biologia

molecular os animais ao final foram identificados em Ordem Carnivora e

Artiodactyla e nas Espécies Chrysocyon brachyurus, Cerdocyon thous, Canis

familiaris, Leopardus guttulus, Puma yagouaroundi, Leopardus pardalis, Tayassu

pecari e Sus scrofa e no gênero Lycalopex sp.

 Foram detectados de forma geral, estruturas de parasitos em 81,1% das amostras

fecais coletadas no PNI, sendo evidenciadas estas estruturas proporcionalmente

em 80,3% nas amostras fecais dos carnívoros e 87,1% nas dos artiodáctilos, por

meio das técnicas coproparasitológicas microscópicas;

 As estruturas de helmintos foram detectadas em 66% coletadas no PNI, sendo

evidenciadas em 70,9% das amostras de carnívoros e 32,2% das amostras

identificadas como de artiodáctilos;

 As estruturas de protozoários foram detectadas em 33,2% das amostras coletadas

no PNI, sendo detectadas em 25,3% das amostras identificadas como de

carnívoros e 87,1% dos artiodáctilos;
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 A riqueza das estruturas parasitárias nas amostras dos animais identificados foi

estimada, sendo evidenciada os maiores valores no material fecal identificado

como de Chrysocyon brachyurus, Leopardus guttulus, seguido por Sus scrofa;

 Os índices de diversidade das estruturas parasitárias foram determinados, sendo

observado os maiores índices em fezes de Chrysocyon brachyurus, Leopardus

guttulus, Cerdocyon thous e Sus scrofa;

 Os maiores índices de similaridade de estruturas parasitárias foram observados

entre as amostras fecais de Chrysocyon brachyurus e Leopardus guttulus.

 A frequência das associações parasitárias foi de 38,5% e as mesmas variaram

entre duas a oito estruturas parasitárias detectadas na mesma amostra fecal, sendo

observado principalmente a associação de ovos da Família Diphyllobothriidae e

Família Ascarididae; e Família Ascarididae e Trichuris sp.
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9. ANEXOS

9.1 ANEXO 1 – COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA/UFF)
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9.2 ANEXO 2 - SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E INFORMAÇÃO EM

BIODIVERSIDADE (SISBIO)
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9.3 ANEXO 3 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS DE 2017 E 2019
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10. APÊNDICES

10.1 APÊNDICE 1. FICHA TÉCNICA UTILIZADA A CAMPO PARA

REGISTRO DAS AMOSTRAS FECAIS
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10.2 APÊNDICE 2 – FICHA UTILIZADA NA CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO CUTICULAR DOS PELOS GUARDA DE

MAMÍFEROS E ARTIODÁCTILOS

Imbricamento das escamas

Imbricada

Pavimentosa

Forma das escamas

Conoidal

Folidácea

Losangica

Mosaico

Ondeada Irregular

Ondeada regular

Transicional

Dimensão das escamas

Estreita

Intermediária

Larga

Orientação das escamas

Irregular

Longitudinal

Oblíquoa dupla

Oblíquoa simples

Intermediária

Transversal

Ornamentação das bordas das escamas

Lisa

Ornamentada

Continuidade das bordas das escamas

Continua

Descontinua

Padrões cuticulares
Lâminas

Espécie diagnostica
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10.3 APÊNDICE 3 – FICHA UTILIZADA NA CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO MEDULAR DOS PELOS GUARDA DE

MAMÍFEROS E ARTIODÁCTILOS

Presença

Ausente

Presente

Continuidade

Contínua

Descontínua

Número de fileiras de células

Multisseriada

Multisseriada em linhas

Unisseriada regular

Unisseriada irregular

Disposição das células

Anastomosada

Isolada

Justaposta

Ornamentação da margem

Crenada

Crespa

Fimbriada

Íntegra

Ondeada

Tracejada

Padrões medulares
Lâminas



288

10.3 APÊNDICE 3 – FICHA UTILIZADA NA CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO MEDULAR DOS PELOS GUARDA DE

MAMÍFEROS E ARTIODÁCTILOS (CONTINUAÇÃO)

Forma das células

Alveolar

Amorfa

Anisocélica

Cloisonné

Cloisonné invertido

Cordonal

Crescente

Crivada

Escalariforme

Fusiforme

Glandular

Listrada

Literácea

Matricial

Miliforme

Poligonal

Preenchida

Reticulada

Trabecular

Espécie diagnostica
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