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RESUMO 

O bioma Mata Atlântica tem por característica ser um dos que apresenta uma maior 

riqueza de espécies endêmicas, como também o que possui o maior índice de espécies 

com perigo de extinção, fato este que torna o bioma como um hotspot para a 

preservação da biodiversidade. As mudanças ambientais desempenham uma forte 

influência na difusão e no surgimento de doenças parasitarias em mamíferos não 

voadores, em que dentre as parasitoses encontradas tem-se a presença dos 

Nematelmintos. A detecção dos parasitos foi realizada a partir de amostras de tecidos de 

animais selvagens da ordem Rodentia e Didelmorphia em que foram selecionados um 

conjunto de órgãos de cada animal (contendo coração, encéfalo, pulmão, fígado, baço 

e/ou rins, a depender da disponibilidade destes) que foi macerado e armazenado a -

20
o
C. A partir da composição de cada amostra presente desses animais, foram retiradas 

as suspensões de tecidos que compuseram pools de até 25 amostras, das quais foram 

agrupadas considerando as especies de mamíferos e o seu local de origem em três 

regiões de Mata Atlântica: Baixo Sul, APA do Pratigi e Serra da Jiboia , resultando por 

fim um total de 12 pools. Para a análise dos pools obtidos foi utilizada a técnica de 

sequenciamento de ultima geração a partir da Plataforma Ion Torrent que é capaz de 

gerar até nove milhões de leituras das informações contidas no DNA, sendo então 

realizadas as montagens dos fragmentos obtidos (contigs), seguido de contraposição aos 

bancos de dados de sequencias gênicas, indicando as espécies semelhantes àquelas 

sequencias obtidas. Foram encontradas 13 espécies de parasitos distribuídos nessas 

regiões, com frequência maior para as espécies: Brugia malayi, Ancylostoma 

ceylanicum, Litomosoides sigmodontis, Trichinella britovi, sendo mais encontradas em 

mamíferos da ordem Rodentia. As informações moleculares permitiram a detecção de 

Nematoda em pequenos mamíferos, sendo que muitos dos registros são os primeiros da 

literatura brasileira. 

Palavras-Chaves: Animais Silvestres, Rodentia; Didelmorphia; Nematoda; 

Sequenciamento de DNA de última geração (NGS). 

  



ABSTRACT 

Atlantic Forest biome is characterized by being one of the richest species of endemic 

species, as well as having the highest index of endangered species, a fact that makes the 

biome a hotspot for biodiversity preservation. Environmental changes have a strong 

influence on the diffusion and emergence of parasitic diseases in non-flying mammals, 

where among the parasitoses found is the presence of Nematelminths. Detection of 

parasites was performed from wild animal tissue samples of the order Rodentia and 

Didelmorphia in which a set of organs from each animal (containing heart, brain, lung, 

liver, spleen and / or kidneys were selected, depending on the availability) which was 

macerated and stored at -20
o
C. From the composition of each present sample of these 

animals, the tissue suspensions were withdrawn that composed pools of up to 25 

samples, which were grouped considering the mammal species and their place of origin 

in three regions of the Atlantic Forest: Baixo Sul, Pratigi and Serra da Jiboia, resulting 

in a total of 12 pools. For the analysis of the obtained pools, next generation sequencing 

was used from the Ion Torrent Platform, which is capable of generating up to nine 

million readings of the information contained in DNA, and then assembling the 

obtained fragments (contigs), followed by comparison with gene sequence databases, 

indicating species similar to those obtained. Thirteen species of parasites were found 

distributed in these regions, with higher frequency for the species: Brugia malayi, 

Ancylostoma ceylanicum, Litomosoides sigmodontis, Trichinella britovi, being more 

found in Rodentia mammals. Molecular information allowed the detection of Nematoda 

in small mammals, and many of the records are the first in the Brazilian literature. 

Key-words: Wild Animals, Rodentia; Didelmorphia, Nematoda; Next Generation DNA 

Sequencing (NGS). 
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FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Bioma Mata Atlântica  

A Mata Atlântica apresenta uma grande biodiversidade, vista que  existem mais de 

20.000 espécies de plantas vasculares, além de mais de 2000 espécies de vertebrados, entre 

aves, repteis, anfíbios, peixes e mamíferos, onde deste total de animais 40% são endêmicas, 

ou seja, só existem na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do planeta (HADDAD,2013). 

Apesar de ser um bioma dos mais diversos do mundo, este também é o  apresenta elevados 

processos de fragmentação, e ao se agregar todos os fragmentos de mata nativa de pelo menos 

três hectares resulta em cerca de 12,5% (BRASIL, 2013; SOS MATA ATLÂNTICA, 2014).  

A Mata Atlântica é um ecossistema que apresenta uma maior parte da concentração da 

população brasileira (BRASIL, 2017). Este fato colabora com a modificação da paisagem 

natural desse bioma, em que em sua maioria está sendo afetada pela a presença de ações 

antrópicas, seja pelo plantio de árvores exóticas, como também pela utilização da área para 

pastagem e entre outro (VITAL, 2007; RIBEIRO et al., 2009), o que leva a apresentar graves 

problemas de conservação (BIODIVERSITAS, 2016). 

Este problema se torna ainda mais grave quando se leva em consideração que existem 

cerca de 300 espécies de mamíferos ocupando o Bioma Mata Atlântica, sendo que desses, 90 

são endêmicos (PAGLIA et al. 2012) e essa destruição do habitat desencadeia a possibilidade 

de diversas espécies se tornarem sinantrópicas, ou seja, tornando o elo de aproximação entre 

os animais silvestres e  o homem, potencializando a transmissão e a proliferação de doenças e 

dentre as quais a presença de parasitos , o que acaba colocando em risco a sanidade animal 

que persiste naquela área, como também da própria saúde humana (BONVICINO et al., 

2014). 

Pequenos Mamíferos  

A mastofauna no Brasil está entre a mais diversa 

do mundo, obtendo-se cerca de 701 espécies, distribuídas em 50 famílias, com 243 gêneros e 

12 ordens (PAGLIA et al. 2012). Dentre esta riqueza, existe o grupo denominado de pequenos 

mamíferos, sendo representado pelas ordens Quiroptera, Rodentia e Didelphimorphia 
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(EISENBERG; REDFORD, 1999), que se subdividem em respectivamente em dois grupos: 

os pequenos mamíferos voadores e os nãos voadores. 

Pequenos Mamíferos Não Voadores  

No grupo dos pequenos mamíferos não voadores são representados no Brasil pelas 

ordens Rodentia e Didelmorphia, tendo um total de 43% das espécies no país. São animais de 

pequeno porte, que não chegam a pesar 1000 g (REIS et al., 2011). Esses animais compõe 

uma guilda, e são denominados sob o mesmo nome em comum por apresentarem como 

características: o tempo de vida relativamente curto, possuírem hábitos inteiramente noturnos, 

dispor de uma grande sobreposição da dieta e não apenas se limitar a copa das árvores ou 

chão (FONSECA, ROBINSON, 1990). 

Esses pequenos grupos de mamíferos parecem desempenhar uma melhor 

funcionalidade do ecossistema (AVENANT, 2011), onde apresentam características 

biológicas capaz de fornecer informações importantes para a realização de papeis ecológicos 

(GRATZ, 1997; VANDER WALL et al. 2005), como agentes dispersores de sementes 

(CÁCERES, 2006), sendo reservatórios de doenças e atuando na cadeia trófica, tanto sendo 

predadores de invertebrados, pequenos vertebrados e ovos (CARVALHO et al., 1999, 

CASELLA, CÁCERES, 2006) como presa de mamíferos maiores, serpentes e aves (WANG, 

2002; SCHEIBLER, CHRISTOFF, 2004). Além disso, embora tenham diversas adaptações 

quanto ao ambiente que vivem tanto os marsupiais quanto os roedores são sensíveis a 

alterações ambientais principalmente as causadas pelo ser humano (MAGNUS; CACERES, 

2012; GIBSON et al., 2013). 

Ordem Rodentia 

Entre os mamíferos, a ordem Rodentia é a que apresenta o maior número de espécies, 

onde tem-se aproximadamente 42% de todas as espécies de mamíferos em todo o mundo e no 

Brasil é encontrado cerca de 74 gêneros e 234 espécies (WILSON, REEDER, 2005). Dentro 

desta ordem, atualmente existem cinco subordens, sendo elas Sciuromorpha (três famílias, 60 

gêneros), Hystricomorpha (17 famílias, 73 gêneros), Myomorpha (sete famílias, 325 gêneros), 

subordens Anomaluromorpha (duas famílias, quatro gêneros) e Castorimorpha (três famílias, 



16 
 

13 gêneros), sendo relatadas três subordens presente no território brasileiro (CARLETON, 

MUSSER, 2005; PAGLIA et al., 2012). 

Esses animais ocupam todos os continentes e habitats (exceto Antártida), sendo no 

meio ecológico bastante diversificado, existindo espécies que ocupam as regiões tropicais 

preferencialmente, aquelas inteiramente desérticas, outras exclusivamente aquáticas e 

fossoriais (MYERS, 2000).  São animais que possuem hábito alimentar onívoro, podendo se 

alimentar de insetos, sementes, ovos e até pequenos vertebrados. Além disso, os roedores 

eliminam dois tipos de fezes, em que um dele é ingerido novamente (coprofagia) e 

reprocessado, de maneira que a absorção dos nutrientes atinja até 80% de eficiência 

(MacDONALD, 1984). 

Além disso, os roedores apresentam uma gama de diversidade de comportamento e 

modos de vida, havendo espécies sinantrópicos comensais, sendo aqueles que dependem 

somente do ambiente antropizado e os sinantrópicos não comensais ou silvestre, no qual não 

depende do ambiente antrópico (REIS et al., 2011).  

Ordem Didelphimorphia 

Os marsupiais são animais encontrados apenas nas Américas, algumas ilhas da 

Indonésia e Austrália (OLIVEIRA, GOIN, 2006), onde estão divididos em sete ordens, 

Paucituberculata, Microbiotheria, Didelphimorphia, Dasyuromorphia, Diprotodontia, 

Notoryctemorphia e Peramelemorphia (WILSON, REEDER, 2005; GARDNER, 2007). No 

Brasil, tem-se a família Didelphidae, da ordem Didelphimorphia (GARDNER, 2007; 

CÁCERES, 2012), sendo apresentados em 16 gêneros com 55 espécies, que incluem 

indivíduos de pequeno e médio porte (PAGLIA et al., 2012).  

Os didelfídeos apresentam uma vasta diversidade de adaptações morfológicas, 

permitindo assim uma abrangência em seus hábitos de vida, sendo eles semiaquáticos, 

terrícolas, arborícolas e os semifossoriais. A sua ampla variedade morfológica possibilitou 

que esses animais desenvolvessem hábitos alimentares diferentes sendo em sua maioria 

onívoros, proporcionando assim uma maior facilidade para a colonização dos mesmos nas 

Américas (LEE; COCKBURN, 1985). 
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Interação Parasito X Hospedeiro  

A interação parasito-hospedeiro é um tipo de relação ecológica interespecífica 

envolvendo duas espécies, onde se desenvolve um vínculo de alta complexidade e a 

possibilidade de ocorrer à morte do hospedeiro é baixa (MCKAY, 2006; RICKLEFS, 2010). 

Esta relação envolve um organismo (parasito) que precisa do outro para sobreviver e que 

utiliza dessa atividade para benefício próprio, buscando no outro: proteção, reprodução ou 

alimentação (POULIN; MORAND, 2000; JEPHCOTT et al., 2016). Já o hospedeiro pode 

sofrer danos de maneira direta, através, por exemplo, da privação em absorver seus nutrientes 

ou pela destruição de seus tecidos, ou indireta, através dos mecanismos físicos e químicos 

produzidos pelos parasitos que podem ser tóxicos para o hospedeiro (POULIN, 1999). 

Os estudos a respeito da interação parasito-hospedeiro sugerem que o nível de 

infecção associados com a riqueza e composição das comunidades parasitárias, depende de 

diversas características do hospedeiro, sendo influenciado pela dieta, comportamento do 

animal, tamanho, ambiente em que vive, sexo, agregação e interação social, e seu sistema 

imunológico (CHRISTIE et al., 2003; CAMPIÃO et al., 2015). Já em relação ao parasito 

abordam-se propriedades ligadas ao ciclo de vida, sendo consideradas presença e ausência de 

hospedeiros intermediários ou o resultado de um micro-habitat novo para a fase de vida livre 

do parasito (KOPRIVNIKAR, REDFERN, 2012; FROESCHKE, MATTHEE, 2014), em que 

para isso o que interessa principalmente é o modo de transmissão e de que maneira ele se 

comporta no ambiente. 

Sendo assim, pode-se verificar que a interação parasito-hospedeiro fornece subsídios 

importantes para o diagnóstico do ambiente, de maneira que a mesma contribui para elevar e 

equilibrar o ecossistema por meio das teias alimentares (ALLESSINA, TANG, 2012; 

JEPHCOTT et al., 2016). Além disso, o parasito pode promover informações cruciais a 

respeito da biologia e evolução das espécies hospedeiras (ROBERTS, JANOVY, 2009), e 

com isso delinear seus padrões de distribuições geográficas (POULIN, 2010; GÓMEZ, 

NICHOLS, 2013), influenciar no comportamento (WEGNER et al., 2003; BLANCHET et al., 

2009; GÓMEZ, NICHOLS, 2013) e equilibrar a densidade populacional (ROBERTS, 

JANOVY, 2009; GÓMEZ, NICHOLS, 2013), permitindo dessa maneira a organização dos 

ecossistemas e equilíbrio ecológico (POULIN, MORAND, 2000; GÓMEZ, NICHOLS, 

2013). 
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Endoparasitos do Filo Nematoda em Animais Silvestres  

Diversos parasitos podem ser encontrados em animais silvestres (POULIN; 

MORAND, 2004), e a localização no corpo do hospedeiro pode influenciar na dinâmica 

parasitária, podendo ser classificado em ectoparasitos, que são aqueles que vivem sob a 

superfície corporal do hospedeiro (tendo em sua grande maioria dos representantes 

artrópodes) onde passa toda ou parte de sua vida; e em endoparasitos, os quais ficam 

confinados no interior em órgãos e tecidos do hospedeiro (CROLL, 1973; RHODES, 2001). 

Os parasitos podem ser contraídos por inúmeros modos de transmissão, onde isso 

permite o sucesso de sua sobrevivência. Dentre os modos conhecidos de transmissão tem-se: a 

infecção oral, a utilização de hospedeiros intermediários (seja ele invertebrado e vertebrados 

terrestres e/ou aquáticos), penetração ativa, e por meio dos hospedeiros paratênicos 

(ADAMSON, 1986; ANDERSON, 1988; MACKIEWICZ, 1988; SHOOP, 1988), lembrando 

que ao se tratar de mamíferos silvestres é de suma importância destacar seu papel de 

reservatórios de zoonoses (GOMES et al., 2003). 

Dentre os helmintos endoparasitos presente em animais silvestres, os do Filo 

Nematoda ocupam um lugar de destaque dentro da parasitologia, em que são animais 

pseudocelomados de corpo cilíndrico, alongado e afilado nas extremidades, normalmente 

possuem sexos separados, com dimorfismo sexual (SMYTH, 1995; REY, 2008). Durante o 

seu desenvolvimento, o animal passa por quatro estágios, onde existem desde a fase do ovo 

até a fase larval, em que estas mudanças são auxiliadas pela troca de cutícula (ecdises) (REY, 

2008). 

Existem cerca de 30.000 espécies já conhecidas de Nematoda, sendo eles em sua 

grande maioria de vida livre, mas muitos são parasitos de plantas, humanos e animais, sendo 

que se tem cerca de 36 espécies de nematelminto, em 12 superfamílias, com 17 famílias em 

27 gêneros, sendo distribuída em 46 de 107 hospedeiros mamíferos (VICENTE et al., 1997). 

Para os mamíferos não voadores, pertencentes à ordem Rodentia, é visto que a 

presença do nematelminto pode ser limitada ou numerosa, isso a depender a área em que esse 

animal ocupa, se é silvestre ou suburbanas, sendo registrados na literatura as espécies 

Aspiculuris tetraptera, Capillaria gastrica, Calodium hepaticum, Capillaria hepatica, Filaria 
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obtusa, Protospirura muris, Eucoleus gastricus, Gongylonema neoplasticum, Heligmosomum 

vexillatum, Heteroxynema muris, Heterakis spumosa, Litomosoides norvegicus, Litomosoides 

carinii, Nippostrongylus muris, Nippostrongylus brasiliensis, Physaloptera columbian, 

Protospirura columbiana, Physaloptera muris, Protospirura muris, Strongyloides ratti, 

Strongyloides venezuelensis Brumpt, Syphacia muris, Syphacia obvelata, Toxocara cati, 

Trichinella spiralis e Trichosomoides crassicauda, (VICENTE et al. 1997). 

Ao falar da ordem Didelphimorphia tem-se relatos de endoparasitos exclusivos desse 

grupo de mamíferos, em que para o Filo Nematoda existem registros da presença de 

Gnathostoma sp. (estômago e fígado), Turgida turgida (estômago), Aspidodera raillieti 

(intestino grosso), Trichuris minuta (intestino delgado), Cruzia tentaculata, Viannaia hamata, 

Capillaria spp. (esôfago, traqueia, faringe e pulmão), Didelphostrongylus hayesi (pulmão), 

Trichuris didelphis e Travassostrongylus orloffi (THATCHER , 2006). 

Plataforma de sequenciamento de DNA de última geração 

A procura por métodos que provocasse a diminuição de custos por bases sequenciadas, 

a melhora no método do sequenciamento e rapidez no processo de leitura dos genomas 

completos, fez com que houvesse a busca pelo avanço dos chamados sequenciadores de 

última geração (NGS) (RIBEIRO et al.,2012) 

A plataforma NGS permite uma elevada taxa de transferência, fornecendo centenas de 

gigabases (GB) de dados em um único ensaio, também são chamadas de “sequenciamento 

intenso” em que o produto final de reads (leituras curtas das sequencias) é mais elevado que o 

número de reads necessários para revestir o comprimento da sequência de DNA estudada, 

causando uma sobreposição, que por meio dele é possível que se determine a estrutura 

primária do DNA, permitindo assim buscar entender os elementos da vida em diversos 

organismos. As NGS são subdivididas em sequenciadores de segunda (Illumina, Ion Torrent, 

SOLiD, Roche 454) e terceira geração (HeliScope, PacBio RS) (TOON, 2015). 

Esses sequenciadores são compostos por etapas que incluem a preparação da fita 

molde, o sequenciamento, a geração de imagem e as análises de dados. A escolha da 

plataforma a ser utilizada é de suma importância e depende da perspectiva de cada pesquisa, 

pois a combinação dos protocolos específicos difere as tecnologias aplicadas e estabelecem os 
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tipos de dados a serem produzidos por cada plataforma. Estas diferenças estão associadas com 

a qualidade desses dados e com o custo de cada técnica (METZKER, 2010). 

A identificação dessas sequências completas dos genomas de organismos ou 

microrganismos são essenciais para a investigação de diferentes caracteres biológicos destes, 

como as interações com o meio ambiente e outros organismos, além das relações evolutivas, 

concedendo assim um estudo mais abrangente e confiável (VALVERDE, MELLADO, 2013). 

O que trouxe benefícios em diversas áreas dentre elas a investigação de parasitos, que em 

comparação com a microscopia tradicional, o método de detecção molecular permite maior 

sensibilidade e especificidade, principalmente ao que se refere a diagnostico de infecção 

parasitária, em especial quando ocorrem baixos níveis de infecção (PÖSCHL et al., 2010), 

isso porque o NGS é capaz de fornecer partir de dados transcriptomicos, proteomicos e 

genômicos desses parasitos uma melhor compreensão do seu desenvolvimento, sobrevivência 

e as interações com seu hospedeiro, permitindo assim uma boa alternativa para novas 

abordagens quanto aos tratamentos, diagnósticos e controle dos mesmos (ELLIS,2003).  
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Abstract 

Atlantic Forest biome has a greater richness of endemic species, and frequent environmental changes 

have a strong influence on the spread and emergence of parasitic diseases in mammals in this biome. 

In this work, the detection of parasites was performed in mammalian tissue samples of the order 
Rodentia and Didelphimorphia, in each organ set (heart, brain, lung, liver, spleen or kidneys). From 

the composition of each sample of these animals, we removed the tissue suspensions that composed 

sample pools of up to 25 animals and grouped considering the mammal species and their origin as: 

Baixo Sul, Pratigi EPA and Serra da Jiboia, totaling 12 pools. Mitochondrial DNA sequencing was 
performed on the Ion Torrent platform, resulting in 13 Nematoda species, most commonly Brugia 

malayi, Ancylostoma ceylanicum, Litomosoides sigmodontis, Trichinella britovi, most commonly 

found in rodents. The information obtained from molecular techniques translated Nematoda infections 
in small mammals, several of them the first records in the Brazilian literature. 

Keyword: Wild Animals, Rodentia, Didelmorphia; Nematoda; Next Generation DNA Sequencing 

(NGS). 

Resumo 

O bioma Mata Atlântica apresenta uma maior riqueza de espécies endêmicas, e as frequentes 

mudanças ambientais desempenham uma forte influência na difusão e no surgimento de doenças 

parasitárias em mamíferos neste bioma. Neste trabalho a detecção dos parasitos foi realizada em 
amostras de tecidos de mamíferos da ordem Rodentia e Didelphimorphia, em conjuntos de órgãos de 

cada animal (coração, encéfalo, pulmão, fígado, baço ou rins). A partir da composição de cada amostra 

desses animais, foram retiradas as suspensões de tecidos que compuseram pools de amostras de até 25 
animais e agrupadas considerando as espécies de mamíferos e sua origem como: Baixo Sul, APA do 

Pratigi e Serra da Jiboia, totalizando 12 pools. O sequenciamento de DNA mitocondrial foi realizado 

na plataforma Ion Torrent, resultando em 13 espécies de Nematoda, sendo mais frequentes Brugia 

malayi, Ancylostoma ceylanicum, Litomosoides sigmodontis, Trichinella britovi, mais encontrados nos 
roedores. As informações obtidas a partir das técnicas moleculares traduziram as infecções por 

Nematoda nos pequenos mamíferos, sendo vários deles os primeiros registros na literatura brasileira. 

Palavra-Chave: Animais Silvestres, Rodentia, Didelmorphia; Nematoda; Sequenciamento de DNA 
de ultima geração (NGS). 
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INTRODUCÃO 

 

O bioma Mata Atlântica tem por característica ser um dos que apresenta uma maior 

riqueza de espécies endêmicas, como também o que possui o maior índice de espécies com 

perigo de extinção, fato este que torna o bioma como um hotspot para a preservação da 

biodiversidade (MYERS et al., 2000). Dentre os grupos de animais que ocupam a Mata 

Atlântica, tem-se um dos mais diversos que são os pequenos mamíferos não voadores, os 

quais possuem um papel de grande importância ecológica para este ecossistema. 

As mudanças ambientais desempenham uma forte influência na difusão e no 

surgimento de doenças parasitarias, sendo estas zoonóticas ou não, onde tais mudanças, 

resultantes de ocorrências naturais ou desencadeado por interferência humana, podem alterar 

o equilíbrio ecológico que por consequência pode elevar a ocorrência de agentes patogênicos 

nos vetores e em seus hospedeiros selvagens (LALLO et al., 2009).  

Dentre as parasitoses encontradas em animais silvestres e ao se tratar de mamíferos 

não voadores, as do Filo Nematoda são frequentemente relatadas, de maneira que esses 

parasitos possui uma capacidade de alterar profundamente a fisiologia, o comportamento e o 

sucesso reprodutivo do seu hospedeiro, que associado às mudanças ambientais e a ecologia do 

animal podem garantir o sucesso desta interação (DOBSON,1988; ZHANG, 2008; 

FRAINER, 2018). 

Visando adotar medidas capazes de identificar os parasitos em animais silvestres, vem 

sendo utilizado os métodos tradicionais de identificação a partir da morfologia e morfometria 

do parasito (ANDERSON et al., 2009), porém este possui suas limitações a nível taxonômico, 

sendo então utilizadas técnicas moleculares capazes de proporcionar uma melhor 

identificação das espécies, como é o caso da utilização das técnicas de sequenciamento de 

última geração (NGS). Sendo assim, este trabalho teve por finalidade identificar pelo 
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sequenciamento de última geração os parasitos do Filo Nematoda presentes em amostras de 

tecidos de pequenos mamíferos oriundos da Mata Atlântica da Bahia. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

As coletas foram realizadas em dois sítios pertencentes ao Bioma de Mata Atlântica no 

estado da Bahia, sendo o primeiro em uma área pertencente ao Recôncavo Baiano englobando 

os municípios de Elias Medrado (-12,950295, -39,524083), Ibirapitanga (-14,164854, -

39,379099), Igrapiúna (-13,711368, -39,158650), Nilo Peçanha (-13,604068, -39,109512), 

Santa Terezinha (-12,116813, -38,414777), Ituberá (-13,733277, -39,133791) e Varzedo (-

12,970785, -39,394940). Varzedo e Elias Medrado constituíram a área de coleta denominada 

Serra da Jiboia, enquanto que Nilo Peçanha, Igrapiúna e Ibirapitanga formavam a área de 

coleta associada a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi. Os municípios localizados 

na mesorregião sul da Bahia, Belmonte (-15,860600, -38,879899), Ilhéus (-14,792943, -

39,046007), Mascote (-15,565785, -39,303360) e Una (-15,184278, -39,113735) foram 

denominados área de coleta do Baixo Sul (Figura 1). 
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Figura 1. Localização dos municípios do Estado da Bahia onde foram coletadas amostras dos mamíferos 

silvestres: Ibirapitanga (azul), Igrapiúna (rosa), Varzedo (marrom), Belmonte (amarelo), Una 

(verde).  

Captura e Coleta 

Para captura dos animais foram utilizadas armadilhas de captura viva dos tipos 

Sherman (23 a 8 por 9 cm) e tipo Tomahawk (50 a 17 por 17 cm) e armadilhas de 

interceptação-e-queda (pitfall). As armadilhas eram iscadas com uma mistura de fubá, banana, 

aveia, paçoca e óleo de fígado de bacalhau onde foram monitoradas diariamente. 

Para as áreas da Serra da Jiboia e APA do Pratigi, foram realizadas 15 sessões de 

captura entre agosto de 2008 a março de 2017, sendo cada período de pelo menos sete dias 

consecutivo, resultando um esforço de captura de 10.500 armadilhas. 

Para as áreas de Ilhéus, Uma, Mascote e Belmonte, houveram três sessões de captura 

entre junho de 2015 e dezembro de 2016, sendo cada período composto por 10 noites 

consecutivas, totalizando um esforço de captura de 13.020 armadilhas em todo sítio de 

captura, durante todo o período de estudo. 
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Para cada espécie coletada foi retirado um casal testemunho, onde foram colhidas as 

amostras dos órgãos e tecidos. A eutanásia foi realizada a partir da administração de 

quetamina e xilazina baseado na dose que promoveu a anestesia e posteriormente a morte dos 

animais, obedecendo aos procedimentos sugeridos pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV, 2013).  

Aquelas fêmeas gravidas e em período de lactação não foram coletadas, bem como os 

jovens também foram evitados ao máximo. Os animais coletados nas áreas de influência da 

UEFS foram tombados e depositados na Coleção de Mamíferos da Divisão de Mamíferos do 

Museu de Zoologia da UEFS (todos os procedimentos de captura e coleta de indivíduos estão 

previstos nas Autorizações para Atividades com Finalidade Científica n
os

 43948-1 e 41440-1). 

Aqueles indivíduos que morreram durante a captura e/ou manuseio também foram 

depositados na referida coleção. 

Os procedimentos para a coleta dos exemplares foram realizados seguidos os 

Princípios Éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. Esta pesquisa se 

enquadrou ao projeto “Pequenos mamíferos não-voadores do Sul da Bahia: conhecendo a 

mastofauna baiana”, aprovado pelo CEUA-UESC (Processo N
o
 003/2013) e Licença ICMBio 

17131-4
3
. 

O conjunto de órgãos de cada animal (contendo coração, encéfalo, pulmão, fígado, 

baço e/ou rins, a depender da disponibilidade destes) foi pesado em balança semi-analítica, 

sendo adicionado tampão fosfato salino (PBS) na proporção 1:5 (p:v). As amostras 

juntamente com o PBS foram maceradas em cadinho com auxílio de pistilo, e o tecido 

homogeneizado transferido para tubo Falcon de 15 ml, centrifugado a 1200 g por cinco 

minutos. Em seguida, o sedimento foi ressuspendido em PBS com auxílio do vórtex e 

alíquotas de 1,5 ml foram congeladas em microtubos de polietileno, sendo mantidas a -20
o
C 

até o momento de extração do DNA e posterior sequenciamento. As suspensões de tecidos 

compuseram pools de até 25 amostras, sendo estas agrupadas segunda espécie de mamífero e 

o local de origem, em volume final de 1 ml de suspensão de tecidos. 

                                                             
3 As licenças e autorizações citadas encontram-se na seção Anexos 
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Extração do DNA total 

O DNA foi extraído a partir de 180 mg de tecido animal. O tecido foi macerado (lise 

mecânica) no equipamento TissueLyser II (Qiagen) e adicionou-se 1 ml de tampão de lise 

química, para cada amostra. Posteriormente, as amostras foram incubadas por 3 horas a 55ºC. 

Por fim, o lisado foi aliquotado e direcionado para as extrações de DNA, que foram realizadas 

no equipamento de extração automatizada iPrep™ Purification Instrument - Thermo Fisher 

Scientific. Foi utilizado o iPrep ChargeSwitch gDNA Tissue Kit - Thermo Fisher Scientific, 

para extração de DNA total, e o procedimento foi realizado conforme as recomendações do 

fabricante. Ao final, as amostras foram quantificadas por fluorimetria, utilizando o kit Qubit 

dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, no equipamento Qubit 2.0 (Thermo Fisher 

Scientific). 

Preparo das bibliotecas genômicas para sequenciamento na Plataforma ION 

Torrent PGM 

A construção das bibliotecas genômicas foi realizada a partir do DNA extraído, de 

forma automatizada no equipamento AB Library Builder™ System – Thermo Fisher, com o 

kit Ion Xpress Plus Fragment Library Kit - Thermo Fisher Scientific, conforme 

recomendações do fabricante. Este kit apresenta uma enzima que tem por função clivar as 

moléculas de cDNA em fragmentos de tamanhos selecionáveis, que para este trabalho foi 

utilizado 200pb. 

Na etapa de síntese da biblioteca, são ligados adaptadores e sequências barcodes aos 

fragmentos de 200 pb de DNA, de maneira automatizada. Ao final, quando a amostra é 

retirada do equipamento, é feita a seleção do tamanho e purificação da biblioteca, através de 

uma eletroforese em gel de agarose a 2% (E-Gel® SizeSelect™). 

Em seguida, foi realizada a quantificação por PCR em Tempo Real das bibliotecas, 

com o kit Ion Library TaqMan Quantitation Kit - Thermo Fisher Scientific no equipamento 

LightCycler 480 (Roche). Esta etapa consiste em estimar a concentração de cada biblioteca, 

para que seja possível organizar todas num único pool, onde cada amostra apresentará a 

mesma quantidade de moléculas. Após a realização da quantificação, as amostras que estejam 

em baixa concentração passaram por um processo de amplificação via PCR convencional, 
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utilizando os kits Platinum PCR Supermix High Fidelity e Ion Plus Fragment Library 

Adapters (Thermo Fisher Scientific). 

PCR em emulsão para a Plataforma ION Torrent PGM  

Na emulsão, são preparadas a fase aquosa (microesferas, moléculas-alvo, primers, 

enzimas para a PCR) e fase oleosa (formação de microrreatores). Cada microrreator produz 

cópias idênticas de um único fragmento ligado a microesfera. Para um volume final de 1 ml, 

adicionou-se 25 μl de água livre de nuclease ao conteúdo total do Ion PGM™ Hi-Q™ View 

Reagent Mix, 50 μl de Ion PGM™ Hi-Q™ View Enzyme Mix, 25 μl de biblioteca diluída, por 

fim, 100 μl Ion PGM™ Hi-Q™ View ISPs. Em seguida, adicionou-se 1,7 ml de óleo de 

emulsão (Ion OneTouch™ Reaction Oil) no filtro específico para o preparo da emulsão. O 

filtro foi levado ao equipamento Ion OneTouch 2 System - Thermo Fisher Scientific, onde a 

reação teve duração de aproximadamente cinco horas. 

Após a ligação dos adaptadores P1 e A, foi feita uma avaliação das microesferas 

monoclonais, Ion Sphere™ Quality Control Assay. Para isso, utilizam-se duas diferentes 

sondas marcadas com fluoróforos: Alexa Fluor®488 e Alexa Fluor®647. A sonda marcada 

Alexa Fluor®488 anela com o sítio B do adaptador “P1” (presente nas microesferas) e a 

sonda Alexa Fluor®647 anela com o sítio do adaptador “A” (presente na biblioteca de DNA). 

Fez-se a detecção dos sinais das sondas aneladas e, com base nos dados, calcula-se a razão do 

número de sondas 647 por sondas 488. Espera-se uma porcentagem entre 10 e 30%, que 

representa a quantidade de microesferas aptas para o sequenciamento. A detecção foi feita 

utilizando o fluorômetro Qubit® 2.0 (Thermo Fisher Scientific).  

Seguiu-se então a etapa do enriquecimento, onde são liberadas as microesferas através 

da quebra da emulsão e retêm-se apenas as microesferas que possuem fragmentos da 

biblioteca ligados a elas, e dessas ainda são selecionadas as monoclonais (aquelas cujos 

fragmentos aderidos a ela foram originados da amplificação de um fragmento de DNA), 

descartando as microesferas policlonais (cobertas por diferentes fragmentos de DNA).  

Sequenciamento na Plataforma ION Torrent PGM 

Foram adicionados a uma suspensão de microesferas carregadas com amostras os 

primers e a polimerase de sequenciamento. A mistura foi depositada no chip de 
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sequenciamento. Uma vez carregado, o chip foi inserido na plataforma e o programa de 

sequenciamento foi definido. Para realizar o sequenciamento dos pools na plataforma Ion 

Torrent PGM, foi utilizado Ion PGM Hi-Q Sequencing Kit - Thermo Fisher Scientific com o 

Ion 318™ Chip Kit v2 BC, seguindo as orientações do fabricante. Foram realizados 

sequenciamentos em chips 318 BC v2, que têm capacidade de gerar até nove milhões de 

leituras cada. 

Bioinformática 

Após o sequenciamento utilizando o sequenciador ION Torrent PGM, foram 

realizadas as montagens dos fragmentos, ou seja, determinada a ordem exata dos nucleotídeos 

do genoma a ser trabalhado. Para isso, a partir das leituras resultantes foi realizado o método 

De Novo, usando algoritmos IDBA-UD v.1.1.3 (PENG et al., 2012), para se obter a formação 

dos contigs e supercontigs. 

O resultado obtido plas montagens dos contigs foram comparados através da 

ferramenta Blastx implementado no Diamond v.0.9.24 (BUCHFINK et al., 2015), contra o 

banco de dados de sequencias de proteína curadas e que fornecem um elevado nível de 

anotação tais como a descrição da função de uma proteína, a sua estrutura de domínio, as 

modificações pós-traducionais, onde foi considerado um valor estatístico (Valor de P) de 

0,0001 (KERFELD, SCOTT, 2011). 

Para plotagem gráfica dos achados e classificação taxonômica dos resultados foi 

utilizada a ferramenta Krona (ONDOV et al., 2011), a qual permitiu a visualização interativa 

dos dados e estimativa da abundância dos organismos. 

Os contigs gerados foram comparados pela ferramenta BlastN v.2.9.0+ (ALTSCHUL 

et al., 1990), contra o banco de dados NT (banco de dados de nucleotídeos do National Center 

for Biotechnology Information), onde foi considerado um valor estatístico (Valor de P) de 

0,0001 (KERFELD, SCOTT, 2011). Os resultados gerados foram em formato XLM, sendo 

então convertidos em um arquivo tabular (*idba_contigs_blastn_tabular.txt) 
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Análise Estatística 

Foram calculadas as frequências absoluta e relativa de ocorrência de cada Nematoda 

sequenciado, apresentando-se as frequências relativas em gráficos de barras. A associação 

entre o resultado do sequenciamento (gênero ou espécie de Nematoda) e a ordem, espécie e 

local de coleta dos mamíferos foi verificada pelos testes Exato de Fischer ou G de Williams, 

no programa EpiInfo (DEAN et al, 2011) considerando-se significativos aquelas associações 

com Valor de P < 0,05 e tendência a associação quando o valor de P < 0,10. 

RESULTADOS 

Coleta de mamíferos e composição dos pools de amostras de tecidos 

Foram selecionados 106 pequenos mamíferos, organizados em 12 pools, dos quais 

cinco da região da APA do Pratigi, com três pools de tecidos de mamíferos da ordem 

Didelmorphia e dois a ordem Rodentia. Para a Serra da Jiboia, foi avaliado um pool de tecidos 

de Trinomys setosus (Rodentia). No Baixo Sul foram avaliados seis pools, sendo três de 

tecidos de mamíferos da ordem Didelmorphia e três para a ordem Rodentia, conforme 

resumido na Tabela 1. 

Tabela 1. Composição dos pools de amostras de tecidos de mamíferos selvagens segundo o número de 

amostras, a ordem e espécie do mamífero e a localidade de coleta. Feira de Santana. 2019. 

Identificação do pool Número de Amostras Ordem Espécie Localidade 

PA1 7 Didelphimorphia Marmosa murina Pratigi 

PA2 8 Rodentia Akodon cursor Pratigi 

PA4 3 Didelphimorphia Micoureus paraguayanus Pratigi 

PA8 3 Didelphimorphia Didelphis aurita Pratigi 

PA9 3 Rodentia Cerradomys sp. Pratigi 

SJ10 3 Rodentia Trinomys setosus Serra da Jiboia 

BS1 8 Didelphimorphia Marmosa demerarae Baixo Sul 

BS2 6 Didelphimorphia Marmosa murina Baixo Sul 

BS3 19 Didelphimorphia Marmosa murina Baixo Sul 

BS4 9 Rodentia Hylaeamys laticeps Baixo Sul 

BS5 17 Rodentia Hylaeamys laticeps Baixo Sul 

BS6 26 Rodentia Hylaeamys laticeps Baixo Sul 
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Sequenciamento do DNA mitocondrial de Nematoda 

Como se observa na figura 2, a frequência de sequenciamento de Nematoda variou 

entre as localidades de coleta, sendo encontradas sequencias de DNA mitocontrial conforme 

apresentado nas tabelas 2 e 3. 
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Figura 2. Frequência relativa de ocorrência de Nematoda em pools de amostras de tecidos de mamíferos selvagens coletados em áreas de Mata Atlântica do Estado da 

Bahia, segundo as áreas de origem das amostras. 
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Tabela 2. Dados correspondentes a frequência relativa das espécies de Nematodas encontrados nas 

regiões da APA do Pratigi, Serra da Jiboia e Baixo Sul, presente no Estado da Bahia.  

Família Espécies 

Localização (Frequência Relativa) 

Pratigi Serra da Jiboia Baixo Sul 

Onchocercidae 

Brugia malayi 8,0% 16,67% 13,33% 

Litomosoides signodontis 4,0% 0,0% 10,0% 

Onchocerca flexuosa 8,0% 16,67% 0,0% 

Trichinellidae 

Trichinella britovi 8,0% 16,67% 10,0% 

Trichinella nativa 20,0% 16,67% 10,0% 

Trichinella pseudospiralis 20,0% 16,67 13,33% 

Trichinella T6 0,0% 0,0% 10,0% 

Trichinella T9 20,0% 16,67% 13,33% 

Trichinella patagoniensis 0,0% 0,0% 6,7% 

Ancylostomatoidea Ancylostoma ceylanicum 4,0% 0,0% 6,7% 

Trichostrongylidae Haemonchus contortus 0,0% 0,0% 3,3% 

Trichuridae 

Trichuris suis 4,0% 0,0% 0,0% 

Tabela 3. Dados correspondentes a frequência relativa das espécies de Nematodas de acordo com as 

Rodentia (R) e Didelmorphia (D) encontrados nas regiões da APA do Pratigi, Serra da 

Jiboia e Baixo Sul.  

Família Espécies 

Baixo Sul Pratigi 
Serra da 

Jiboia 

R D R D R  

Onchocercidae 

Brugia Malayi 14,28% 11,11% 16,66% 0,0% 16,66%  

Litomosoides 

signodontis 
14,28% 0,0% 8,33% 0,0% 0,0%  

Onchocerca flexuosa 0,0% 0,0% 0,0% 15,38% 16,66%  

Trichinellidae 

Trichinella britovi 14,28% 0,0% 16,66% 0,0% 16,66%  

Trichinella nativa 9,5% 11,11% 16,66% 23,07% 16,66%  

Trichinella 

pseudospiralis 
14,28% 11,11% 16,66% 23,07% 16,66%  

Trichinella T6 9,52% 11,11% 0,0% 7,69% 0,0%  

Trichinella T9 14,28% 11,11% 16,66% 23,07% 16,66%  

Trichinella 

patagoniensis 
9,52% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Ancylostomatoidea 
Ancylostoma 

ceylanicum 
0,0% 22,22% 0,0% 7,69% 0,0%  

Trichostrongylidae Haemonchus contortus 0,0% 11,11% 0,0% 0,0% 0,0%  

Trichuridae Trichuris suis 0,0% 11,11% 8,33% 0,0% 0,0%  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6332&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=119093&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=6332&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=119093&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
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A Figura 3 apresenta a frequência relativa de sequenciamento de Nematoda em 

amostras de tecidos oriundas de coletas realizadas nos municípios de Igrapiúna e 

Ibirapitanga, localizados na área da APA do Pratigi. Para esta região foi possível 

verificar que para a ordem Rodentia encontraram-se maiores frequência relativas os 

nematelmintos Trichinella britovi, Trichinella nativa, Trichinella sp. T9, Trichinella 

pseudospiralis e Brugia malayi, enquanto para a ordem Didelmorphia foi vericada a 

presença de Trichinella nativa, Trichinella sp. T9, Trichinella pseudospiralis e 

Onchocerca fluexuosa. 

A Figura 4 apresenta a frequência relativa de sequenciamento de Nematoda em 

amostras de tecidos oriundas das coletas realizadas no município de Varzedo, localizado 

na região da Serra da Jiboia. Para esta região foram coletadas apenas amostras de 

mamíferos da ordem Rodentia, apresentado maiores frequências relativas às espécies de 

Nematodas: Onchocerca flexuosa, Trichinella britovi, Trichinella nativa, Trichinella sp. 

T9, Trichinella pseudospiralis e Brugia malayi. 

A Figura 5 apresenta a frequência relativa de sequenciamento de Nematoda em 

amostras de tecidos oriundas de coletas realizadas nos municípios de Una e Belmonte, 

localizado na região do Baixo Sul, no estado da Bahia. Foram analisadas amostras de 

tecidos de mamíferos da ordem Rodentia, encontrado uma maior frequência de 

Trichinella nativa, Trichinella britovi, Trichinella sp. T9, Trichinella pseudospiralis, 

Litomosoides sigmodontis, enquanto que para a ordem Didelmorphia houve maior 

frequência relativa de Ancylostoma ceylanicum. 
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Figura 3. Frequência relativa de ocorrência de Nematoda em pools de amostras de tecidos de mamíferos selvagens coletados em áreas de Mata Atlântica dos municípios 

de Igrapiúna e Ibirapitanga localizados na APA do Pratigi, Estado da Bahia, segundo as ordens de mamíferos capturadas.  
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Figura 4. Frequência relativa de ocorrência de Nematoda em pools de amostras de tecidos de 

mamíferos da ordem Rodentia coletados em áreas de Mata Atlântica do município de 

Varzedo localizado na região da Serra da Jiboia, Estado da Bahia 
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Figura 5. Frequência relativa de ocorrência de Nematoda em pools de amostras de tecidos de mamíferos selvagens coletados em áreas de Mata Atlântica dos municípios 

Una e Belmonte, localizados na região do Baixo Sul, Estado da Bahia, segundo as ordens de mamíferos capturadas. 
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Não houve associação entre a espécie de parasito sequenciada e a espécie de mamífero 

de origem da amostra, bem como entre a espécie de parasito sequenciada e o local 

(município) de origem da amostra.  

A Tabela 2 apresenta aquelas espécies de parasitos em que houve associação (Valor de 

P < 0,05) ou tendência de significância (Valor de P < 0,10) com a ordem do mamífero. 

Tabela 4. Frequência absoluta (N) e relativa (%) de amostras de pools de amostras de Rodentia e 

Didelmorphia, segundo a espécie de parasito identificada e Valor de P associado. Bahia, 2019. 

Espécie 

Ordem 

Valor de P Rodentia (n=6) Didelmorphia (n=5) 

N % N % 

Brugia malayi 6 85,71 1 14,29 0,015 

Ancylostoma ceylanicum 0 0,00 3 100,00 0,060 

Litomosoides sigmodontis 4 100,00 0 0,00 0,060 

Trichinella britovi 6 100,00 0 0,00 0,002 

DISCUSSÃO 

Brugia malayi, um dos Nematelmintos causadores da filariose linfática juntamente 

com as espécies Wuchereria bancrofti e Brugia timori (HOPPER et al., 2014) foi um dos 

parasitos mais frequentemente registrados. A filariose causada por B. malayi é endêmica das 

regiões sudeste e leste da Ásia não havendo registros no Brasil, enquanto nas Américas 

Central e do Sul a um predomínio da infecção pela espécie Wuchereria bancrofti, incluindo o 

Brasil, em que existem registro da zoonose em Recife e em algumas regiões metropolitanas 

como em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista (BRASIL, 2009; ROCHA et al., 2010). 

B. timori é encontrada no Timor e em suas ilhas adjacentes (MIRANDA, 2006). 

Existem duas cepas de B. malayi, que diferem quanto ao padrão de periodicidade, vista 

que existe a cepa noturna subperiodica que é encontrada em florestas densas onde o seu vetor 

prefere se alimentar durante a noite, porém pode ocorrer durante o dia (WHARTON, 1963). 

Já a cepa noturna está presente em áreas abertas e se alimentam apenas no período da noite. 

No entanto, isso pode oscilar a depender da disponibilidade do hospedeiro (TURNER, 

EDESON, 1957). 
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B. malayi é um parasito de caráter zoonótico, ou seja, pode ser transmitido ao homem, 

de maneira que essa transmissão ocorre através de um vetor (hospedeiro intermediário) a 

fêmea do mosquito pertencente a três gêneros  Anopheles, Culex e Aedes spp., e tem como 

hospedeiros definitivos mamíferos como primatas, felídeos e o humanos. Existem registros na 

Malásia da presença do parasito em gatos, onde supõe-se que o mesmo possa servir como um 

reservatório da infecção, porém não está claro qual o seu papel na infecção de pessoas 

(KAZURA, 2015).  

Ao comparar as regiões trabalhadas no presente estudo, foi possível verificar que a 

presença do parasita B. malayi é equivalente, de maneira que em ambas as áreas existem a 

presença dos três gêneros de vetores responsáveis pela transmissão deste parasito, em que a 

sua presença nesses ambientes pode ser explicado possivelmente pelo seu hospedeiro mais 

comum ser macacos selvagens (DENHAM, McGREEVY,1977). 

Por se tratar de uma zoonose, principalmente em áreas endêmicas como é visto na 

Tailândia, o crescimento rápido e desordenado dos centros urbanos em direção a ambientes 

silvestres faz com que se eleve a prevalência da infecção, além de permitir que em condições 

ideias favoreça a multiplicação dos focos dos mosquitos transmissores (SIMONSEN, 

MWAKITALU, 2013). 

O mosquito vetor de B. malayi pode liberar suas larvas infectantes (L3) enquanto ele 

se alimentar de alguma fonte de carboidrato (BEMNCK, BEMRICK, 1969), porém a grande 

maioria das larvas são liberadas da parte bucal do mosquito no momento em que o mesmo vai 

se preparar para se alimentar de um vertebrado, onde é o instante em que ocorre o maior 

escape larval associado a alimentação com sangue (McGREEVY ,1974).  

Antes do mosquito perfurar a pele para se alimentar do sangue, a larva pode se 

desprender no momento em que a proboscide está sendo curvado e com isso permanece na 

pele até que a mesma seja perfurada e a larva entre em contato com a ferida que permanece 

após saída do mosquito (EWERT, HO, 1967). O sucesso da permanência da larva na 

superfície do corpo do animal se dá quando ao escapar da proboscide do mosquito uma 

pequena gota de hemolinfa escorre para a superfície da pele e isso permite que as larvas não 

dessequem e favoreça sua permanência até que consiga chegar à ferida (EWERT, 1967; 

EWERT, HO, 1967; MCGREEVY, 1974). Assim, o microclima relacionado à umidade 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/anopheles
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/culex
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favorece a permanência do parasito por mais tempo na superfície do corpo do animal 

(SUSWILLO, 1974). 

Ao se tratar da presença do parasito entre as ordens, é possível inferir que a ordem em 

que teve maior frequência e um nível de associação de B. malayi foi à dos roedores, em que 

na literatura há apenas registro com o roedor da espécie Meriones unguiculatos que é 

frequentemente utilizado em laboratório, demonstrando ser um hospedeiro útil para este 

parasito (SINGH et al., 1980) Além disso, camundongos e hamster são utilizados para 

inoculação das microfilarias sendo favorável ao desenvolvimento da espécie (HARBUT, 

1972). Não há relatos da presença desse parasito em roedores selvagens. 

Trichinella spp são parasitos com potencial zoonótico que apresenta pelo menos 12 

espécies e genótipos com uma ampla distribuição geográfica, incluindo Ásia, Europa, 

Américas, África e Austrália (POZIO, ZARLENGA, 2013). Esse gênero demonstra uma 

elevada variedade genética, o que repercute na epidemiologia, zoogeografia e biologia que em 

concomitância com a tecnologia foi capaz de identificar os diferentes genótipos para 

confirmar o seu potencial biótico e sua vasta capacidade de adaptação ao meio ambiente 

(RIVA, STEFFAN, 2007). 

Este parasito infecta uma grande variedade de hospedeiros, onde no homem a 

principal via de infecção é pela ingestão de carnes cruas ou malcozidas contendo a larva L1, 

principalmente de porcos domésticos, porém tem sido relatado nas últimas décadas a infecção 

pela ingestão de carnes de javali, cavalos e animais selvagens. Em relação ao ciclo selvagem, 

ocorre entre aqueles animais carnívoros que apresenta a prática de catadores ou canibalismo, 

sendo visto na região circo-polar ártica em ursos, lobos; leões marinhos e em áreas 

temperadas cuja presença ocorre javalis, felinos, raposas e outros animais onívoros (RIVA & 

STEFFAN,2007). 

O ciclo sinantrópico de Trichinella se dá por animais que conseguem viver em 

ambientes antropizados, sendo eles gatos, cachorros, roedores e raposas que cada vez mais 

conseguem abranger seu nicho ecológico. A infecção por meio desses animais se assemelha 

ao que se vê na infecção por porcos, no entanto a transmissão ao homem se torna secundária.  
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Existem dois clados pertencentes ao gênero Trichinella, onde o primeiro são aqueles 

genótipos que formam uma capsula de colágeno (os encapsulados) logo após o momento em 

que adentram as células musculares, sendo eles: T. spiralis; T. britovi, Trichinella T6; 

Trichinella T9, T. patagoniensi e T. nativa. Destes, no presente trabalho foram encontradas 

todas as espécies (exceto T. spiralis), corroborando a peculiaridade desses parasitos em 

completarem seu ciclo biológico em mamíferos que apresentem uma faixa de temperatura 

corporal ideal (entre 37° a 40°C) para seu desenvolvimento (PASQUALETTI, 2014). 

Das espécies encapsuladas no presente estudo, aquela que obteve maior frequência 

para todas as regiões de coletas analisadas foram T. nativa, T. britovi. e Trichinella T9, onde 

dessas a T. britovi apresentou um nível de significância maior para a ordem Rodentia.  Ambas 

as espécies possuem em comum o agente etiológico da infecção os carnívoros e onívoros 

selvagens, porém não existindo registros de ocorrência no Brasil, havendo a presença de T. 

britovi em regiões temperadas do Cazaquistão, Turquia e Irã; em T. nativa a ocorrência em 

áreas frias da Ásia, Europa e América do Norte e Trichinella T9 relatada no Japão 

(PASQUELETTI, 2014). 

Foi verificado que a larva de T. britovi consegue se manter viva na musculatura de 

carnívoro silvestre congelados por até 11 meses e em musculo congelados de suínos por 40 

semanas, o que também é visto para a larva de T. nativa, onde esta se manteve viável a -18
o
C 

por cerca de cinco anos havendo registros em roedores de laboratório e porcos selvagens e 

domésticos (POZIO, 2005). 

Outra espécie de Trichinella encapsulada encontrada foi T. patagoniensis, frequente na 

região do Baixo Sul na ordem Rodentia. Estudos realizados por inoculação em gatos, ratos e 

porcos, a espécie T. patagoniensis apresentou-se mais viável no hospedeiro felino 

(GONZALEZ et al., 2011; KRIVOKAPICH et al., 2012; RIBICICH et al., 2013). Mas em 

trabalhos recentemente realizados foi possível inocular em aves da espécie Gallus gallus 

domesticus que se verificou a presença de parasitos adultos no intestino desses frangos, o que 

revela que T. patagoniensis é capaz de concluir a fase intestinal, porém não consegue 

completar o estágio infeccioso (PASQUELETTI, 2014).  

Trichinella T6 foi encontrada também na região do Baixo Sul, na ordem Rodentia, 

onde esta espécie é o genótipo mais associado a T. nativa e é identificado em regiões do 
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Canadá e EUA, não havendo registros no Brasil. Possui uma alta resistência a baixas 

temperaturas se mantendo persistente em músculos de carnívoros, mas em contrapartida 

apresenta uma baixa efetividade diante a sua resistência em ratos e porcos (KAPEL, 

GAMBLE, 2000).  

O outro clado que compõe o gênero Trichinella é a das espécies não encapsuladas, que 

incluem: T11 (infectando repteis e mamíferos), T. papuae, T. pseudospiralis, Trichinella T10 

e T. zimbabwensis (POZIO, MURREL, 2006). Destes, apenas a T. pseudospiralis foi 

encontrada no presente trabalho em todas as regiões trabalhadas, bem como em ambas as 

ordens de mamíferos para cada região. Essa é uma espécie cosmopolita que consegue 

completar seu ciclo biológico em aves e mamíferos com temperatura corporal de 37°C a 42°C 

(PASQUELETTI, 2014). Existem registro da infecção em ratos e porcos e casos em humanos 

também foram detectados, havendo uma morte registrada (JONGWUTIWES et al., 1998). 

Houve uma maior prevalência do gênero Trichinella para ordem Rodentia, o que pode 

ser explicado pelo hábito do animal que em sua maioria é onívoro, podendo se alimentar de 

outros animais a depender da disponibilidade do recurso o que é um fator importante para a 

possível infecção por Trichinella spp, já que a larva infectante presente no tecido muscular 

devido a sua morfologia, permite que a mesma consiga se manter viva após a morte do seu 

hospedeiro mesmo que o tecido esteja em estado de decomposição, em que isso deve-se ao 

fato do seu metabolismo ser anaeróbico (DESPOMMIER, 1990). 

Outra questão é que esses animais têm habito sinantrópico, onde conseguem percorrer 

até três km da sua toca para obter comida e é capaz de estar próximo a locais contendo resto 

de matéria orgânica presente em ambientes urbanos (RAMOS, 2007; FARIÑA, 2012), como 

já registrado a infecção pelo parasito em roedores sinantrópicos que consumiam carcaça de 

suínos contaminados com a larva deste parasito (POZIO, 2000). 

Baseado em estudos filogenéticos, foi visto que as espécies do gênero Litomosoides 

são parasitos de pequenos mamíferos, sendo quatro famílias de quirópteros, cinco famílias de 

roedores e uma única família de marsupiais, ocupando regiões neotropicais, dentre as quais 

presente também a região da América do Sul (BRANT, GARDNER, 2000). A espécie 

Litossoma sigmodonte esteve presente nas regiões do Pratigi e Baixo Sul, com uma maior 

frequência e maior significância na ordem Rodentia, de forma que esta espécie compreende 
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nematelmintos filarioides que utiliza como hospedeiro alternativo um ácaro dos ratos e como 

hospedeiro definitivo os roedores, ocupando a região torácica e a cavidade abdominal desses 

animais, sendo então considerada uma espécie especifica desta ordem (HÜBNER, 2010). 

O nematelminto Onchocerca flexuosa é um parasito encontrado em ungulados, mais 

especificamente em veados e cervos, de maneira que a larva infectante é transmitida por um 

vetor artrópode, díptero da família Simuliidae do gênero Simulium spp, popularmente 

conhecido como borrachudo ou pium que servem como hospedeiros intermediários 

obrigatórios (OGBOGU et al., 1990).  Foi possível detectar a presença deste parasito nas 

regiões da Serra da Jiboia e no Pratigi, que apresentam condições ideias de temperatura e 

umidade cruciais para a manutenção destas espécies. As mudanças relacionadas a esses 

fatores podem afetar as espécies bem como seu ecossistema, a ecologia e os ciclos 

epidemiológicos, principalmente os que envolvem os vetores artrópodes, podendo influenciar 

na abundância e no seu desenvolvimento como parasito (SANTI´N-DURA et al., 2001; SAN 

MIGUEL et al., 2003).  

É o que explica a ocorrência de Onchocerca flexuosa na Europa e Espanha onde foi 

coletado em diferentes latitudes, em seus diferentes parâmetros climáticos especifico que 

afetou o ciclo de vida do parasito, com isso foi possível explicar a divergência entre a 

intensidade e prevalência da infecção deste parasito em cervos-vermelhos Outra associação 

importante é que a abundância de rios e riachos propicia a sobrevivência dos vetores, 

aumentando assim a exposição do seu hospedeiro ao parasito (HIDALGO et al., 2014).   

As ordens de Didelphimorphia e Roedores apresentaram uma maior frequência deste 

parasito, onde não existe registro na literatura da presença desta infecção nos mesmos, 

entretanto, é possível justificar sua a infecção, pelo fato de possuírem um habito generalista 

(SANTORI, ASTÚA DE MORAES, 2006), podendo se alimentar de artrópodes, dentre eles 

os Dípteros e assim, provavelmente por uma via indireta, foi detectado o DNA mitocondrial 

deste nematelminto.  

Outro parasito encontrado foi o Ancylostoma ceylanicum que é comum em cães e 

gatos no continente Asiático (CONLAN et al., 2012), além de haver relatos da presença do 

mesmo na América do Sul (REP, HEINEMANN, 1976), na África (SCHUSTER et al., 2009), 

e na Austrália (PALMER et al., 2007). Esse parasito tem um potencial zoonótico, onde 
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antigamente não era considerado de grande importância, porém estudos posteriores 

demonstraram que este parasito pode gerar prejuízos cognitivos (WIJERS, SMIT, 1966) e 

deve ser encarado com seriedade diante ao seu caráter zoonótico (THOMPSON, CONLAN, 

2011; CONLAN, 2012; MAHDY et al., 2012; NGUI et al., 2012). 

Foi possível verificar a presença deste parasito nas regiões do Pratigi e Baixo Sul, 

sendo regiões que se assemelham aos registros encontrados a respeito da sua prevalência em 

ambientes de vegetação de Floresta Tropical e em locais que seja de livre acesso de cães 

domésticos, que em condições ideias de temperatura e umidade, favorece a permanência e o 

sucesso da infecção por este nematelminto (SMOUT et al., 2013). 

Em animais silvestres, Ancylostoma ceylanicum foi encontrado em felinos silvestres 

da espécie Viverricula malaccensis e em leopardo (Felis bengalensis) (BIOCCA, 1951; 

CHOWDHURY, SCHAD, 1972). Foi identificado também pela primeira vez no Norte da 

Austrália a presença deste parasito dominante em canídeos selvagens Canis lupus dingo 

(CROME et al., 1992). No Brasil não há registro deste parasito em animais selvagens, visto 

que foi encontrado no presente estudo a ocorrência de Ancylostoma ceylanicum levando a 

uma maior significância somente na ordem Didelphimorphia, podendo ser atribuído o motivo 

desta infecção ao ciclo de transmissão que ocorre para o gênero Ancylostoma sendo então por 

penetração transdérmica.  

Em muitos locais os marsupiais compõem a dieta de muitos humanos e outros animais, 

que aproveitam da sua baixa atividade metabólica durante o dia para caça-los, o que se torna 

uma via de transmissão direta de certos agentes (KIMBLE,1997; BARROS DE AGUIAR, 

2014) como pode ser o caso do Ancylostoma ceylanicum. 

O Haemonchus contortus é um parasito que apresenta uma patogenicidade em animais 

de pastoreio como ovinos e caprinos ao redor do mundo, em que no Brasil é frequentemente 

relatada a sua infecção em pequenos ruminantes (FREITAS, 1981; AMARANTE, 2014; 

FÁVERO, 2016). A sua localização no hospedeiro está associada habitualmente à região do 

abomaso (estomago) e intestino delgado. Esses parasitos possuem um ciclo biológico em duas 

fases: a direta que se desenvolve no hospedeiro e a outra que está associada ao ambiente, em 

que se denomina a fase de vida livre (CLIMENI et al., 2008).  
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Foi encontrada a presença de Haemonchus contortus em mamíferos na região do 

Baixo Sul, somente para a ordem Didelphimorphia, o que poderia estar associado à ingestão 

do parasito contendo a larva infectante (L3) presente no ambiente por esses marsupiais, já que 

essas larvas são liberadas pelas fezes de animais de pastoreio, que em condições ideais de 

temperatura entre 18 a 26°C e umidade entre 80 a 100% (CLIMENI et al., 2008) conseguem 

se manter aptas a sobreviver.  

Com isso, a presença de DNA de Haemonchus contortus em animais selvagens 

permite considerar um indicativo de proximidade desses animais com rebanho de animais 

domésticos, em especial a pequenos ruminantes, em vista que revela que esses animais 

domésticos são os responsáveis por sustentar o parasito em determinada área (FERTÉ et al., 

2000; ZAFFARONI et al., 2000; MANFREDI et al., 2007). Sendo assim leva-se a acreditar 

que houve uma proximidade dos marsupiais com as fezes de animais domésticos (caprinos, 

ovinos e bovinos) já que não há registro da presença desse parasito em animais selvagens. 

Outro nematelminto encontrado nas regiões pertencentes à área do Baixo Sul e Pratigi, 

em ambas as ordens de mamíferos, foi Trichuris suis, que pode infectar alguns mamíferos 

dentre eles porcos domésticos e selvagens (MEEKUMS et al., 2015). Não existe registro na 

literatura da presença deste nematelminto para as ordens abordadas no presente trabalho, 

porém considera-se a prevalência de Tricuris suis em uma determinada população de 

hospedeiros atribuída a fatores como: o sistema imunológico, se o local em que está inserido é 

próxima a fonte de infecção e o seu comportamento (DEL, NAVONE, 2014). 

O parasito que apareceu em menor frequência somente na região do Pratigi e somente 

presente na ordem de Didelmorphia foi Caenorhabditis brenneri que é um nematoíde presente 

em regiões temperadas e tropicais do mundo, onde está mais associado preferencialmente em 

frutas podres e flores em decomposição, porém existem relatos da sua presença em caules 

(HAAG et al., 2007; KAMMENGA et al., 2008). Diante disso, é possível supor que o 

ambiente estudado favorece a proliferação desse nematoíde na matéria orgânica em 

decomposição, já que se trata de um local propicio que é a Mata Atlântica, além de associar 

também a dieta dos marsupiais, vista que são animais que podem se alimentar de frutos, 

flores, néctar e gomas de árvores (VIEIRA, ASTÚA DE MORAES, 2003; ALÉSSIO et al., 

2005). 
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O presente trabalho traz informações a respeito da presença de DNA de Nematoda em 

mamíferos selvagens avaliados servindo de alerta para as prováveis interferências que as 

parasitoses podem estar provocando na dinâmica populacional desses pequenos mamíferos, 

sendo possível verificar a similaridade de parasitos encontrados nas regiões trabalhadas, 

podendo assim questionar as possíveis suspeitas a respeito dos indicativos dos possíveis 

fluxos destes animais entre os ambientes naturais e antropizados.  

Além disso a utilização de técnicas moleculares para o diagnóstico nos animais 

possibilitou a identificação múltipla dos organismos presentes nas amostras analisadas, com 

uma série de parasitos sendo registrados pela primeira vez na literatura brasileira. 
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ANEXO A – Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Vera Cruz 
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ANEXO B - Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Feira de Santana  
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ANEXO C – Autorização de Coleta na Área de Proteção Ambiental do Pratigi 
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ANEXO D - Autorização de Coleta na Serra da Jiboia 

 

  



60 
 

 

  



61 
 

 

  



62 
 

ANEXO E - Autorização de Coleta em Ilhéus 
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