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OCORRÊNCIA DE Toxoplasma gondii EM MARSUPIAIS E ROEDORES 
SILVESTRES NA REGIÃO SUL DA BAHIA 

 
 

RESUMO 

 

 

 

Objetivou-se com esse trabalho investigar a ocorrênciaa de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii em marsupiais e roedores selvagens capturados em 14 áreas 

florestais distribuídas em quatro municípios da região Sul do Estado da Bahia, 

Nordeste do Brasil. Sendo 11 áreas de Mata Atlântica distribuídas entre os 

municípios de Una, Belmonte e Mascote e três áreas de agroflorestas de cacau 

(cabruca) localizadas na zona rural de Ilhéus. Para isso, foram capturados 242 

animais, sendo 172 roedores e 70 marsupiais, de espécies variadas, utilizando 

armadilhas de captura viva. Posteriormente, os animais foram eutanasiados e 

amostras de sangue e tecidos foram coletadas. Os soros sanguíneos foram testados 

pelo Teste de Aglutinação Modificada (MAT) utilizando taquizoítos inativados na 

formalina e 2-mercaptoetanol, com ponto de corte na diluição de 1:25. A ocorrência 

total de anticorpos anti-T. gondii encontrada foi de 7,81% (19/242). Em roedores 

esse valor foi de 4,65% (8/172) e em marsupiais 15,71% (11/70). Entre os roedores, 

quatro espécies foram soropositivas: 25% (1/4) de Cerradomys subflavus, 1,92% 

(2/104) de Hylaeamys laticeps, 20% (2/10) de Oligoryzomys nigripes e 37,5% (3/8) 

de Thaptomys nigrita. Em relação as espécies de marsupiais, 100% (1/1) de 

Gracilinanus microtarsus, 60% de (3/5) Gracilinanus agilis, 10,5% (4/38) de Marmosa 

murina, 20% (1/5) de Marmosops incanus e 28,5% (2/7) de Monodelphis americana 

foram positivas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis 

sexo, idade e local de captura. Os resultados indicam a presença de Toxoplasma 

gondii no meio silvestre, tendo os marsupiais e roedores papel no ciclo 

epidemiológico da toxoplasmose. 

 
 
 
Palavras-chave: Toxoplasmose. Animais selvagens. Sorologia. MAT. 

 

 



OCCURRENCE OF Toxoplasma gondii IN WILD MARSUPIALS AND RODENTS 

IN THE SOUTH OF BAHIA REGION 

 
 

ABSTRACT 

 
 

 
The objective of this work was to investigate the frequency of anti-Toxoplasma gondii 

antibodies in marsupials and wild rodents, captured in 14 forest areas distributed in 

four municipalities in the southern region of the State of Bahia, Northeast Brazil, 

namely 11 areas of Atlantic Forest distributed among the municipalities of Una, 

Belmonte and Mascote, and three areas of cocoa agroforestry (cabruca) located in 

the rural area of Ilhéus. For this purpose, 242 animals were captured, being 172 

rodents and 70 marsupials, of varied species, using live catch traps. Subsequently, 

the animals were euthanized and blood and tissue samples were collected. Blood 

sera were tested by the Modified Agglutination Test (MAT) by using formalin 

inactivated tachyzoites and 2-mercaptoethanol, with a cut-off point at 1:25 dilution. 

The total occurrence of T. gondii antibodies was found to be 7.81% (19/242). In 

rodents, this value was 4.65% (8/172), in marsupials 15.71% (11/70). Among the 

rodents, four species were seropositive: 25% (1/4) of Cerradomys subflavus, 1.92% 

(2/104) of Hylaeamys laticeps, 20% (2/10) of Oligoryzomys nigripes and 37.5% (3/8) 

of Thaptomys nigrita. In relation to marsupial species, 100% (1/1) of Gracilinanus 

microtarsus, 60% of (3/5) Gracilinanus agilis, 10.5% (4/38) of Marmosa murina, 20% 

(1/5) of Marmosops incanus and 28.5% (2/7) of Monodelphis americana, were 

positives. There was no statistically significant difference between the variables sex, 

age and place of capture. The results indicate the presence of Toxoplasma gondii in 

the wild, with marsupials and rodents having a role in the epidemiological cycle of 

toxoplasmosis. 

 
 
 
Key words: Toxoplasmosis. Wild animals. Serology. MAT. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais 

ameaçada do planeta, sendo considerada um hotspots mundial de conservação 

(MYERS et al., 2000). Reduzida a menos de 8% de sua extensão original a Mata 

Atlântica estende-se ao longo da faixa costeira, distribuída por 17 estados 

brasileiros. A devastação desse bioma é resultado da ocupação urbana e da 

exploração desordenada dos recursos naturais (PINTO et al., 2006). Estas 

modificações ambientais podem desencadear o aparecimento de zoonoses, 

doenças emergentes e reemergentes, pois modificam populações de animais 

selvagens e alteram as taxas de infestações/infecções por parasitos e suas 

virulências (SANGIONI et al., 2005; THOMPSON, 2013).    

A toxoplasmose, uma antropozoonose parasitária de distribuição cosmopolita, 

que pode infectar uma ampla variedade de animais endotérmicos. Causada pelo 

Toxoplasma gondii, esse coccídio da família Sarcocystidae, possui ciclo de vida 

heteroxeno facultativo tendo os felídeos domésticos e selvagens como seus 

hospedeiros definitivos (TENTER et al., 2000).  

Muitas espécies são susceptíveis ao T. gondii e as taxas de prevalência e 

sinais clínicos variam de acordo com os hospedeiros. De acordo com Thompson 

(2013), T. gondii é mais prevalente em vida selvagem do que anteriormente 

considerado.  

A dinâmica parasitaria é bem compreendida em animais domésticos e em 

seres humanos, mas pouco se conhece sobre o ciclo selvagem, deste modo, 

pesquisas sorológicas são realizadas visando dimensionar o problema da 

toxoplasmose, uma vez que os animais infectados podem indicar contaminação 

ambiental com oocistos (RENDÓN-FRANCO et al., 2014).  

Pequenos mamíferos como marsupiais e roedores exercem importante papel 

no ciclo de vida do T. gondii, sendo uma possível fonte de infecção para felídeos 

domésticos e selvagens, além de favorecer a disseminação do parasita no ambiente 

(GENNARI et.al., 2015).  

Estudos sorológicos para detecção de anticorpos anti-T.gondii em pequenos 

mamíferos silvestres no Brasil tem relatado a presença de anticorpos em diferentes 

espécies de marsupiais e roedores (FERRARONI; MARZOCHI, 1980; YAI et al., 

2003; SIQUEIRA et al., 2013; FOURNIER et al., 2014; GENNARI et al., 2015). No 
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entanto, no Brasil e no estado da Bahia, de um modo especial, o estudo de 

zoonoses parasitárias em animais selvagens ainda é restrito. 

Nesse contexto, objetivou-se determinar a ocorrência de anticorpos anti - T. 

gondii em roedores silvestres e marsupiais capturados na Mata Atlântica, no Sul do 

estado da Bahia, região nordeste do Brasil.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
                    

Determinar a ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em roedores 

silvestres e marsupiais capturados em áreas de Mata Atlântica e agroflorestas de 

cacau (cabruca), localizadas no sul do estado Bahia. 

 
2.2 Objetivos Específicos 
                         

- Realizar o Teste de Aglutinação Modificada (MAT) para diagnóstico de 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii em roedores silvestres e marsupiais capturados 

na região sul da Bahia; 

- Verificar se há associação dos resultados sorológicos segundo a espécie, 

sexo, idade e local de procedência; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Agente Etiológico  
 

Toxoplasma gondii é um protozoário coccídio intracelular obrigatório, 

pertencente ao filo Apicomplexa e família Sarcocystidae. Possui ciclo de vida 

heteroxeno facultativo e tem capacidade de infectar uma ampla variedade de 

animais homeotérmicos, incluindo o homem (CENCI-GOGA et al., 2011).  

Foi descoberto concomitantemente em 1908 por Nicolle e Mancaeux na 

Tunísia, em um roedor africano (Ctenodactylus gundi) e por Splendore, no Brasil, em 

uma espécie de coelho doméstico, o Oryctolagus cuniculus (NICOLLE; MANCEAUX, 

1908; SPLENDORE, 1908). Ambos autores inicialmente consideraram o novo 

parasita como pertencente ao gênero Leishmania, somente no ano seguinte, em 

1909, Nicolle e Manceaux caracterizaram Toxoplasma gondii como uma nova 

espécie (NICOLLE; MANCEAUX, 1909).  

O nome do gênero foi baseado na morfologia, derivado da palavra grega 

toxon que significa “arco” e plasma que significa “corpo”, em referência à forma que 

os taquizoítos apresentam in vitro (DUBEY, 2008).  

Sua importância médica permaneceu desconhecida até 1939 quando cistos 

de T. gondii foram identificados em tecidos de uma criança congenitamente 

infectada nos Estados Unidos da América. A sua importância veterinária tornou-se 

conhecida quando o parasita foi diagnosticado como o agente responsável por um 

surto de abortos em ovinos em 1957 na Austrália (DUBEY; JONES, 2008).  

Devido a distribuição geográfica cosmopolita, pouca especificidade quanto 

aos hospedeiros e, capacidade de gerar abortos e doenças congênitas o T. gondii 

tem sido estudado intensamente ao longo do tempo (TENTER et al., 2000).   

 

3.2 Ciclo biológico 
 

Toxoplasma gondii trata-se de um parasita com ciclo de vida heteroxeno 

facultativo, no qual os animais da família Felidae são os hospedeiros definitivos, 

visto que, são os únicos nos quais se completa o ciclo enteroepitelial do parasita 

(fase sexuada). Enquanto que os demais animais homeotérmicos funcionam como 

hospedeiros intermediários.  

Todos estão susceptíveis à infecção por T. gondii por meio dos três estágios 

infectantes do protozoário: pela ingestão de esporozoítos em oocistos esporulados 
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eliminados nas fezes de felinos (contaminação fecal), através da ingestão de 

bradizoítos (presente em cistos teciduais) ou por meio dos taquizoítos (livre no 

exsudato, sangue, secreções e excreções) (HILL; DUBEY, 2002; DUBEY, 2010;).  

Os felinos funcionam tanto como hospedeiros definitivos quanto como intermediários 

e podem eliminar oocistos nas fezes após a ingestão de qualquer estágio do T. 

gondii (DUBEY, 2004). 

A fase assexuada da infecção ocorre nos hospedeiros intermediários a partir 

da ingestão de cistos teciduais ou de oocistos esporulados. Uma vez ingeridos, 

ocorre a digestão da parede do cisto ou oocisto através da ação de enzimas 

proteolíticas presente no estômago e intestino delgado. Bradizoítos ou esporozoítos 

então penetram ativamente no epitélio intestinal iniciando a multiplicação por 

endodiogenia no interior do vacúolo parasitóforo, originando os taquizoítos (DUBEY, 

2010; BLADER et al., 2015). Após sucessivas divisões, ocorre a lise celular com 

liberação de taquizoítos que se disseminam pela via sanguínea e linfática, invadindo 

outras células nucleadas, multiplicando-se continuamente, caracterizando a fase 

aguda da infecção (DUBEY et al., 1998). 

Com desenvolvimento da resposta imune, ocorre a diferenciação dos 

taquizoítos em bradizoítos, estágio assexuado associado à fase crônica da infecção 

(PITTMAN; KNOLL, 2015). Os bradizoítos são encontrados nos cistos teciduais, 

predominantemente observados no cérebro, musculatura cardíaca e esquelética, 

olhos, pulmão, fígado e rins, mantendo-se viáveis por toda vida do hospedeiro 

(DUBEY et al., 1998). No entanto, a infecção aguda pode ser reativada se o estado 

imunitário do hospedeiro estiver comprometido (HARKER et al., 2015).  

O ciclo sexuado ou enteroepitelial de T. gondii é restrito ao epitélio intestinal 

dos felinos. Após a ingestão de cistos teciduais ou oocistos pelos Felídeos, os 

bradizoítos ou esporozoítos penetram nas células epiteliais do intestino delgado e 

iniciam o desenvolvimento de diferentes gerações por endodiogenia, diferenciando-

se em até cinco tipos assexuados, morfologicamente distintos de esquizontes, 

designados de A a E de acordo com a geração (DUBEY, 2010), dando origem aos 

merozoitos. 

Os merozoitos se desenvolvem em microgametócitos (gametas masculinos) e 

macrogametócitos (gametas femininos). Os microgametócitos são móveis e 

flagelados, saem da célula hospedeira para fecundar o gameta feminino, originando 

o zigoto, que após segregar a parede cistíca, origina o oocisto. Os oocistos são 
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primeiramente expelidos no lúmen intestinal e, em seguida, para o ambiente externo 

junto com as fezes. O oocisto não esporulado é eliminado nas fezes dos felinos, e 

em condições favoráveis de temperatura e umidade ocorre a esporogonia e então, 

passam a conter dois esporocistos, cada um com quatro esporozoítos (Figura 1). 

Esse processo de esporulação pode levar de um a cinco dias a depender dos 

fatores ambientais (DUBEY et al., 1998; CENCI-GOGA et al., 2011; BLADER et al., 

2015). 

 

 

Figura 1 - Ciclo biológico simplificado do Toxoplasma gondii. 

Fonte: Adaptado de Pittman, 2015.  

 

3.3 Transmissão 
 

Existem três fases infecciosas no ciclo de vida de T. gondii: taquizoítos, 

bradizoítos contidos em cistos teciduais, e os esporozoitos contidos em oocistos 

esporulados. Todas as três fases são infecciosas para ambos os hospedeiros 

intermediários e definitivos (TENTER et al., 2000). 

A transmissão para humanos e outros hospedeiros intermediários ocorre 

através da ingestão de alimentos ou água contaminados com oocistos esporulados 

ou pelo consumo de carne crua ou mal cozida contendo cistos do parasita, além da 
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via vertical, pela transmissão transplacentária por taquizoítos (DUBEY, 2004; GUO 

et al., 2015). Transfusões de sangue e transplantes de órgãos também são fontes de 

infecção (DUBEY, 2008). 

A infecção pode ocorrer também por outros meios de transmissão. 

Taquizoítos de T. gondii foram detectados no leite de vários hospedeiros 

intermediários, incluindo ovelhas, cabras e vacas (TENTER, 2009). No entanto, a 

toxoplasmose aguda em seres humanos foi associada apenas com o consumo de 

leite de cabra não pasteurizado (TENTER, 2009; CENCI-GOGA et al., 2011;). Além 

de sangue e leite, taquizoítos foram detectados em outros fluidos corporais, 

incluindo a saliva, escarro, urina, lágrimas e sêmen, porém não existem evidências 

da transmissão horizontal de T. gondii a humanos através de quaisquer destas vias 

(TENTER et al., 2000). 

Animais invertebrados como moscas coprófagas, baratas e besouros podem 

atuar na disseminação mecânica de oocistos fecais presentes no ambiente. Essa via 

de transmissão é de especial importância no ambiente silvestre, onde os animais 

podem se infectar através da ingestão desses artrópodes (CHÁVEZ et al., 2012; 

HILL; DUBEY, 2002).  

 

3.4 Diagnóstico 
 

 Diagnóstico da toxoplasmose pode ser realizado por métodos biológicos, 

sorológicos, histológicos e moleculares, ou por alguma combinação dos anteriores. 

Os oocistos podem ser detectados por exames coproparasitológicos em 

felinos, no entanto, para inquéritos epidemiológicos a detecção de oocistos deT. 

gondii em fezes não é um método prático. Deste modo, tanto no hospedeiro 

definitivo quanto nos intermediários, a determinação da soroprevalência é a uma boa 

medida de diagnóstico da infecção por T. gondii (HILL; DUBEY, 2002). 

Muitos testes sorológicos tem sido utilizados para a detecção de anticorpos 

anti-T.gondii, tais como Teste da Aglutinação Modificada (MAT), Teste da 

Hemaglutinação Indireta (HAI), Ensaio Imunoenzimático Indireto (ELISA), Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI),Teste de Aglutinação em Látex (LAT) e o Teste 

de Sabin-Feldmann (DUBEY, 2010). 

Dentre os testes sorológicos disponíveis, o MAT constitui um método de 

diagnóstico amplamente utilizado em diferentes espécies animais devido à sua 
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facilidade de uso e segurança. O MAT utiliza taquizoítos inativados com formalina e 

não requer equipamentos especiais, nem conjugados espécie-específicos, sendo 

uma técnica muito útil, principalmente em estudos epidemiológicos com animais 

silvestres (CENCI-GOGA et al., 2011; DUBEY, 2002). Este teste detecta apenas 

anticorpos IgG, portanto, pode apresentar resultados falsos negativos durante as 

fases iniciais da infecção aguda. No entanto, o teste pode ser realizado com a 

utilização de acetona ou formalina como inativadores dos taquizoítos, permitindo 

assim diferenciar as IgGs de fase aguda e crônica da infecção (DUBEY, 2010). 

O isolamento de T. gondii pode ser realizado a partir de amostras teciduais 

através do cultivo celular ou ensaio biológico em animais de laboratório. Para 

detecção de DNA, o método comumente utilizado é a Reação em Cadeia pela 

Polimerase (PCR) e as suas variações como o PCR em tempo real (qPCR) ou com o 

uso de enzimas de restrição (RFLP) (HILL; DUBEY, 2002; SHWAB et al., 2014). 

 

3.5 Importância epidemiológica dos marsupiais e roedores na 

transmissão de Toxoplasma gondii 
 

Praticamente todas as espécies de animais são suscetíveis à toxoplasmose e 

a prevalência e sinais clínicos variam de acordo com os hospedeiros. De acordo 

com Thompson (2013), T. gondii é mais prevalente em vida selvagem do que 

anteriormente considerado, e afeta uma grande diversidade de espécies, incluindo 

mamíferos e aves, em todos os ambientes estudados. 

Pesquisas indicam que animais selvagens são frequentemente positivos nos 

testes sorológicos para a toxoplasmose, no entanto, o papel dessas espécies no 

ciclo epidemiológico da doença ainda não é bem conhecido (DUBEY, 2010). As 

lacunas neste conhecimento são importantes tendo em vista a crescente interação 

entre animais selvagens e populações urbanas e os riscos para a conservação de 

espécies e de saúde pública (RENDÓN-FRANCO et al., 2014).  

Roedores e marsupiais desempenham um papel importante no ciclo de vida 

de T. gondii, sendo responsáveis pela transmissão do parasita ao seu hospedeiro 

definitivo, os gatos domésticos e selvagens (MÜLLER; HOWARD, 2016). Estudos de 

hábito alimentar de gatos selvagens sugerem que os roedores compreendem cerca 

de dois terços das presas consumidas, no entanto isso pode variar de acordo com a 

estação do ano, abundância de roedores, espécies de felinos, e da disponibilidade 

de outras presas (RENDÓN-FRANCO et al., 2014). 
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Martin et al. (2008) relataram a predação por onça parda (Puma concolor) de 

gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) e catita (Monodelphis scalops), e por 

jaguatirica (Leopardo pardalis) a predação de cuíca (Micoreus demerarae), cuíca-

rabo-de-rato (Metachirus nudicaudatus) e do roedor Oligoryzomys spp., 

evidenciando a participação desses pequenos mamíferos na cadeia alimentar de 

felinos selvagens.  Além disso, animais de vida livre, podem ser utilizados como 

sentinelas ambientais para T. gondii, já que eles são expostos, sem nenhuma 

proteção, a todas as formas infectantes do parasita (MURADIAN et al., 2012). 

Numerosas espécies de marsupiais e roedores tem sido encontradas 

naturalmente infectadas por T. gondii, no entanto, as frequências dessas infecções 

podem variar de acordo com a região e com a técnica de diagnóstico utilizada. 

Estudos soroepidemiológicos no Brasil tem demonstrado soroprevalência que varia 

entre 5,7% a 61,1% em roedores silvestres e 4,7% a 63,6% em marsupiais 

(FERRARONI; MARZOCHI, 1980; SALATA et al., 1985; Yai et al., 2003; CAÑON-

FRANCO et al., 2003; COLA et al., 2010; COSTA et al., 2012; VITALIANO et al., 

2014; SIQUEIRA et al., 2013; FOURNIER et al., 2014; GENNARI et al., 2015; 

ABREU et al., 2016). 

Em pequenos roedores silvestres brasileiros anticorpos anti-T.gondii  já foram 

verificados em Proechimys sp., Nectomys rattus, Akodon cursor, Thrichomys 

laurentiuse Oligoryzomys nigripes (FERRARONI; MARZOCHI, 1980; GENNARI et 

al., 2015; SIQUEIRA et al., 2013). Em ratos urbanos, as espécies Rattus rattus (rato-

de-telhado) e Rattus norvegicus (ratazana) são comumente relatadas positivas em 

testes sorológicos e moleculares (COLA et al., 2010; COSTA et al., 2012; GENNARI 

et al., 2015; MURADIAN et al., 2012; SIQUEIRA et al., 2013). Em relação aos 

grandes roedores, Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) é a espécie 

frequentemente estudada, e a taxa de prevalência varia entre 10% a 75% (ABREU 

et al., 2016; CAÑON-FRANCO et al., 2003; DA SILVA et al., 2014; YAI et al., 2008). 

Por meio de bioensaio, Vitaliano (2012) obteve parasitas viáveis de T.gondii em uma 

paca (Cuniculus paca) com posterior caracterização genotípica do isolado por meio 

da técnica de PCR-RFLP. 

Considerando a soroprevalência de T. gondii em marsupiais, as espécies 

Marmosa sp., Marmosa murina, Marmosa demerarae, Monodelphis domesticae 

animais da família Didelphidae, Didelphis marsupialis, D. aurita, e D. albiventris 

apresentaram sorologia positiva para T. gondii em pesquisas de soroprevalência 
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realizadas no Brasil (FERRARONI; MARZOCHI, 1980; SALATA et al., 1985; YAI et 

al., 2003; VITALIANO et al., 2014; SIQUEIRA et al., 2013; FOURNIER et al., 2014; 

GENNARI et al., 2015).  

Os dados sorológicos em marsupiais e roedores no Brasil de acordo com 

diferentes técnicas e localidade estão resumidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 -   Ocorrência de anticorpos anti – Toxoplasma gondii em marsupiais e roedores no Brasil. 
 

Referências Estado Espécies 
Método 

Diagnóstico 

N° de animais 

testados 

N° de animais 

infectados (%) 

Ferraroni et al. (1980) AM D. marsupialis e Marmosa sp HAI 33 21 (63,6%) 

Proechimys 18 11 (61,1%) 

Salata et al. (1985) SP Didelphis aurita RIFI 64 03 (4,7%) 

Yai et al. (2003) SP Didelphis marsupialis RIFI 

MAT 

396 148 (37,3%) 

82 (20,4%) 

Cañon-Franco et al. 

(2003) 

SP Hidrochoerushydrochaeris RIFI 

MAT 

149 104 (69,8%) 

63 (42,3%) 

Yai et al. (2008) SP Hidrochoerus hydrochaeris RIFI 

MAT 

64 48 (76%) 

49 (75%) 

Cola et al. (2010) PR Rattus rattus RIFI 

MAT 

182 09 (4,94%) 

17 (9,34%) 

Fornazari et al. (2011) 

 

SP Didelphis albiventris MAT 72 04 (5,5%) 

Costa et al. (2012) 

 

PE Rattus rattus RIFI 34 13 (38,2%) 

Vitaliano (2012) 

 

SP Didelphis albiventris MAT 03 01 (33,5%) 

Siqueira et al. (2013) PE Didelphis albiventris MAT 77 09 (11,7%) 

(Continua) 
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Referências Estado Espécies 
Método 

Diagnóstico 

N° de animais 

testados 

N° de animais 

infectados (%) 

 

Didelphis aurita 26 01 (3,8%) 

Monodelphis domestica 10 01 (10%) 

Metachirus nudicaudatus 21 02 (9,5%) 

Marmosa murina 43 01 (2,3%) 

Siqueira et al. (2013) 

 

PE Marmosa demerarae MAT 43 01 (2,3%) 

Rattus rattus 09 03 (33,3%) 

Nectomys rattus 24 02 (8,3%) 

Akodon cursor 36 02 (5,5%) 

Thrichomys laurentius 100 03 (3,0%) 

Fournier et al. (2014) 

 

 

RN Didelphis albiventris MAT 25 03 (12%) 

Monodelphis domestica 04 01 (25%) 

Gennari et al. (2015) SP Didelphis aurita MAT 40 05 (12,5%) 

Akodon spp. 105 11 (10,5%) 

Oligoryzomys nigripes 18 01 (5,5%) 

Rattus norvegicus 

 

01 01 (100%) 

Abreu et al. (2016)  Hydrochoerus hydrochaeris RIFI 170 17 (10%) 

Ruffolo et al. (2016)  Rattus rattus RIFI 182 09 (4,9%) 

 
HAI: Hemaglutinação Indireta; RIFI: Reação de Imunofluerescência Indireta; MAT: Teste da Aglutinação Modificada 

Tabela 1 -   Ocorrência de anticorpos anti – Toxoplasma gondii em marsupiais e roedores no Brasil. 
                                                                                                                                                                             (Conclusão) 
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3.6 A Mata Atlântica  
 

A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas que abrange uma área de 1.110.182 km². É umas das áreas mais 

ricas em biodiversidade do planeta, sendo considerada um dos 25 hotspots mundiais 

de biodiversidade (MYERS et al., 2000). Estende-se ao longo da faixa costeira, do 

Piauí ao Rio Grande do Sul, porém atualmente, restam apenas cerca de 8% da 

cobertura florestal original na forma de remanescentes florestais, distribuídos por 17 

estados brasileiros (TABARELLI et al., 2005).  

Embora tenha sido em grande parte desmatada, a Mata Atlântica ainda é o 

habitat de mais de 8.000 espécies endêmicas de plantas, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos (MYERS et al., 2000).  Além desta rica biodiversidade, propicia o 

regulamento do fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, 

controla o equilíbrio climático e protege encostas das serras (SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2016). Nesse contexto, o Sul da Bahia conserva uma parcela 

significativa deste bioma no Nordeste do Brasil. Conta com 6,68% do território com 

Mata Atlântica protegida por unidades de conservação federais e estaduais com 

uma grande variedade de espécies da fauna e flora, sendo considerada um dos 

principais centros de endemismo da Floresta Atlântica (ARAUJO et al., 1998; 

CAMPANILI; SCHAFFER, 2010).  

Aproximadamente 123 milhões de pessoas vivem em áreas deste bioma, em 

3.410 municípios, destes, 2.928 com sedes municipais dentro da área de Mata 

Atlântica. A Bahia é o terceiro estado em número de habitantes na área de Mata 

Atlântica (atrás de São Paulo e Minas Gerais), com mais de 11,3 milhões de 

pessoas em 307 municípios (CAMPANILI; SCHAFFER, 2010). Em adição à perda e 

fragmentação de habitat causada pela concentração da população, outras ameaças 

contribuem para a degradação da floresta, incluindo a exploração ilegal de madeira, 

caça, extrativismo vegetal e invasão de espécies exóticas (TABARELLI et al., 2005).  

Apesar da degradação, o sul da Bahia apresenta uma significativa 

concentração de mata nativa em relação a outras regiões devido ao sistema 

tradicional de plantio do cacau (Theobroma cacao) no interior da mata sob 

sombreamento de árvores nativas, conhecida regionalmente como cabruca 

(SAMBUICHI, 2006). Esse agroecosistema permite a manutenção de parte da 

estrutura florestal e conservação dos recursos naturais, conciliando o 
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desenvolvimento agrícola com a preservação da biodiversidade (ARAUJO et al., 

1998).  

De acordo com Araujo et al. (1998), o sistema cabruca protege os solos dos 

processos erosivos e favorece o ciclo hídrico, contribuindo para manutenção de 

várias espécies de fauna e flora. Além de prover alimento para fauna, 

desempenhando importante papel na dinâmica de populações de mamíferos 

terrestres da Mata Atlântica do sul da Bahia.  

Atividades antrópicas como o desmatamento e urbanização contribuem para 

transmissão zoonótica de parasitos, pois alteram significativamente os mecanismos 

ecológicos que influenciam a epidemiologia das doenças infecciosas. Afetam as 

taxas de contato entre as populações animais e humanas através da perda de 

habitat natural e concentração de animais domésticos e selvagens em áreas 

urbanas, proporcionando condições favoráveis para a ocorrência e propagação de 

zoonoses parasitárias (THOMPSON, 2013; YAN et al., 2016). No entanto, mais 

estudos são necessários para elucidar os mecanismos detalhados desses 

processos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 Área de Estudo 
 

Este estudo abrangeu 14 áreas florestais distribuídas em quatro municípios da 

região Sul do Estado da Bahia, sendo três áreas de agroflorestas de cacau 

(cabruca) localizadas na zona rural da cidade de Ilhéus: Área 1 (14°38'15.8"S 

39°12'02.3"W), Área 2 (14°42'11.2"S 39°15'34.8"W) e Área 3 (14°45'04.0"S 

39°11'51.2"W); seis áreas de Mata Atlântica nos municípios de Una: Área 4 

(15°09'57.8"S 39°13'10.1"W), Área 5 (15°12'35.9"S 39°08'37.4"W), Área 6 

(15°14'53.1"S 39°09'34.3"W), Área 7 (15°16'54.5"S 39°10'54.2"W), Área 8 

(15°14'59.0"S 39°04'41.0"W), e Área 9 (15°20'53.0"S 39°02'43.5"W); três áreas em 

Mascote: Área 10 (15°42'53.6"S 39°21'52.6"W), Área 11 (15°43'40.9"S 

39°22'56.7"W) e Área 12 (15°48'01.9"S 39°30'23.8"W); e duas áreas no município de 

Belmonte: Área 14 (15°54'03.0"S 39°13'40.4"W) e Área 13 (15°53'40.4"S 

39°14'19.2"W). Todas as áreas foram georreferenciadas com o Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). O mapa com as áreas de estudo está ilustrado na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Locais de captura dos marsupiais e roedores no Sul da Bahia, Brasil. 

 
4.2 Captura dos animais 
 

Para captura dos animais foram utilizadas armadilhas de captura viva dos 

modelos Sherman (23 X 8 X 9 cm) e Tomahawk (50 X 17 X 17 cm) e armadilhas de 

queda (pitfall traps).  

Cada área foi dividida em três parcelas, em cada parcela foram estabelecidas 

duas linhas paralelas de 100 metros, distantes 30 metros uma da outra. Cada linha 

possuía seis estações separadas por 20 metros de distância. Nas estações eram 

dispostas uma armadilha Sherman e uma Tomahawk, no chão e a cerca de dois 

metros de altura no sub-bosque, a altura das armadilhas eram alternadas entre 

estações adjacentes, totalizando 24 armadilhas por parcelas e 72 por área (Figura 

3). 

Entre as linhas paralelas de cada parcela foram instalados sete pitfalls (baldes 

de plástico de 60 litros de volume e 50 cm de profundidade) dispostos em forma de 

“Y”, distantes 10 metros um do outro, conectados por uma cerca guia de 50 cm de 

altura (Figura 4). Os fundos dos baldes eram perfurados para evitar o acúmulo de 
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água em dias chuvosos e nenhum balde era iscado. O desenho esquemático da 

disposição das armadilhas encontra-se na Figura 5.   

Foram realizadas três sessões de captura entre junho de 2015 e janeiro 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. As armadilhas eram iscadas com uma mistura de fubá, banana, 

aveia, paçoca e óleo de fígado de bacalhau e monitoradas diariamente a partir das 

06:00h da manhã.  

 

 
Figura 3 – Armadilhas Sherman e Tomahawk.  
A) Armadilha Sherman no sub-bosque e Tomahawk no solo. B) Didelphis aurita capturado na 

armadilha Tomahawk.  

 

 

Figura 4 – Armadilha de queda (pitfall trap).  
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 Figura 5 – Desenho esquemático da disposição das armadilhas nas áreas de 

captura. 

 
4.3 Colheita de material biológico  
 

Os procedimentos para coletas dos exemplares foram realizados seguindo os 

princípios éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária (CFMV, 2013), com autorização do Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob o número 17131-4 e, 

pelo Conselho de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Santa Cruz 

- CEUA – UESC (Processo N° 003/2013).  

 Para cada espécie capturada foram coletadas amostras de sangue e órgãos 

(pulmões, coração, fígado, baço e rins), para isso, realizou-se a eutanásia com a 

administração intramuscular na região glútea de cloridrato de cetamina (30 mg/kg 

para marsupiais e 100 mg/kg para os roedores) associado a cloridrato de xilazina 

(2mg/kg para marsupiais e 5 mg/kg para os roedores), de acordo com Cubas et al. 

(2006). As amostras sanguíneas foram obtidas por punção cardíaca e o soro obtido 

foi identificado e armazenado a - 4 ° C. Posteriormente, os animais foram 

identificados quanto a espécie, sexo e idade (BONVICINO et al., 2008). Os 

indivíduos coletados foram taxidermizados, tombados e depositados na Coleção de 
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Mamíferos Alexandre Rodrigues Ferreira da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(CMARF-UESC). 

 

4.4 Diagnóstico sorológico 
 
O exame sorológico foi realizado no Laboratório de Parasitologia Veterinária 

da Universidade Estadual de Santa Cruz. Para obtenção do soro, o sangue foi 

centrifugado a 1500 xg por 10 minutos e acondicionado em microtubos, identificados 

e armazenados a -20ºC até a realização da sorologia. 

Para a pesquisa de anticorpos anti-T. gondii adotou-se a técnica de 

Aglutinação Modificada (MAT), utilizando taquizoítos inativados pela formalina e 2- 

mercaptoetanol conforme descrito por Desmonts e Remington (1980).  

As amostras de soro foram diluídas em microplacas de fundo chato na 

diluição de 1:25. Para isso foi adicionado 120µL de PBS 7,2 em todas as cavidades 

a serem utilizadas e 5µL de soro. A seguir, 25µL de cada diluição foi transferida para 

as cavidades de microplacas com fundo em “V”, e 25µL do mix com o antígeno 

(2,5ml de tampão borato, 35µL de 2-mercaptoetanol, 50µL de azul de Evans 

(2mg/ml) e 150 µL do antígeno) foram adicionados às cavidades. As placas foram 

seladas com filme plástico, homogeneizadas e incubadas em estufa a 37°C 

overnight, procedendo-se no dia seguinte a primeira leitura e interpretação dos 

resultados com auxílio de uma lupa no aumento 2x.  A segunda leitura foi realizada 

após armazenamento da placa em geladeira (4°C) por 4 horas.  

O ponto de corte utilizado foi 1:25 e as amostras positivas foram tituladas com 

diluições em série de duas vezes (SIQUEIRA et al.,2013; GENNARI et al., 2015). 

A amostra foi considerada negativa quando havia um depósito da suspensão 

de parasitas, no fundo do poço em forma de botão bem definido; e, considerada 

positiva, quando houve a formação de um tapete completo de organismos 

aglutinados (Figura 6). Em todas as placas foram testados soros controle 

sabidamente positivos e negativos, os quais orientaram a interpretação de cada 

reação. O protocolo utilizado encontra-se disponível no Anexo A.  
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Figura 6 – Teste de Aglutinação Modificada. 
Amostra negativa (superior) e positiva (inferior) em aumento de 2 vezes.  

 

4.5 Análise Estatística  
 
As análises estatísticas da associação da soropositividade de anticorpos anti-

T. gondii nos pequenos mamíferos com sexo, idade e áreas de captura foram 

calculadas pelos testes do Qui-Quadrado e Exato de Fisher com intervalos de 

confiança de 95% utilizando o software Epi Info™7.2.0.1. Os testes estatísticos 

foram considerados significativos se o valor de p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

Foram capturados 242 animais, sendo 172 roedores (71,07%) de 14 espécies 

distintas e 70 marsupiais (28,92%) de sete espécies (Anexo B). A ocorrência total de 

anticorpos anti-T. gondii encontrada foi de 7,85% (19/242). Em roedores esse valor 

foi de 4,65% (8/172) e em marsupiais 15,71% (11/70).  

Entre os roedores, quatro espécies foram soropositivas: Cerradomys 

subflavus, Hylaeamys laticeps, Oligoryzomys nigripes e Thaptomys nigrita, e dos 

marsupiais, cinco espécies: Gracilinanus microtarsus, Gracilinanus agilis, Marmosa 

murina, Marmosops incanus e Monodelphis americana. Os títulos de anticorpos 

variaram entre 25 e 50 para os roedores e entre 25 e 400 para os marsupiais 

(Tabela 2). 

Este é o primeiro relato de anticorpos anti-T.gondii em roedores da espécie 

Thaptomys nigrita, Hylaeamys laticeps e Cerradomys subflavus  e em marsupiais da 

espécie Monodelphis americana, Gracilinanus microtarsus, Gracilinanus agilis e 

Marmosops incanus. Dentre os roedores soropositivos a espécie Thaptomys nigrita 

foi a que apresentou maior número de animais reagentes, com 37,5% (3/8), e dos 

marsupiais as espécies Gracilinanus microtarsus e Gracilinanus agilis, com 100% 

(1/1) e 60% (3/5) de positividade, respectivamente.  

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis sexo 

(p=0,37), idade estimada (p = 0,19) e local de captura (p = 0,40) (Tabela 3).  

 
   Tabela 2 -   Ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em roedores e marsupiais do 

Sul da Bahia, Brasil. 2015-2016. 
 

 

Espécies Testados Positivos % Titulação MAT 

ROEDORES     

Akodon cursor 10 0 0  
Blarinomys breviceps 1 0 0  
Calomys sp. 2 0 0  
Cerradomys subflavus 4 1 25 25 (1) 

Euryoryzomys sp. 3 0 0  
Guerlinguetus sp. 2 0 0  
Hylaeamys laticeps 104 2 1,92 50 (2) 

Nectomys squamipes 4 0 0  
Necromys lasiurus 3 0 0  
Oecomys catherinae 3 0 0  
Oligoryzomys nigripes 10 2 20 25 (2) 
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Espécies Testados Positivos % Titulação MAT 

Rhipidomys mastacalis 17 0 0  
Thaptomys nigrita 8 3 37,5 25 (3) 

Thrichomys sp. 1 0 0  

     

MARSUPIAIS     

Didelphis aurita 5 0 0  
Gracilinanus agilis 5 3 60 25 (2), 400 (1) 

Gracilinanus microtarsus 1 1 100 400 (1) 

Marmosa demerarae 9 0 0  
Marmosa murina 38 4 10,52 25 (1), 100 (2), 200 (1) 

Marmosops incanus 5 1 20 25 (1) 

Monodelphis americana 7 2 28,57 25 (2) 

     

Total 242 19 7,81 25 (12), 50 (2), 100 (2), 200 (1), 400 (2) 
MAT: Teste da Aglutinação Modificada. 

 

 
    Tabela 3 - Soroprevalência de T. gondii em roedores e marsupiais no Sul da Bahia, segundo sexo, 

idade e locais de captura pelo teste exato de Fisher. 
 

Variáveis 

Roedores   Marsupiais 

% (Positivo/Total) 
Valor de 

p 
OR IC 95% 

  
% (Positivo/Total) 

Valor de 
p 

OR IC 95% 

Sexo          

Macho 5,56 (6/108) 0,37 1,82 0,35 - 9,31  18,6 (8/43) 0,31 1,82 0,43 - 7,60 

Fêmea 3,13 (2/64)     11,1 (3/27)    

Faixa Etária          

Adulto 3,6 (5/138) 0,19 0,38 0,08 -1,71  18,8 (9/48) 0,25 2,3 0,45 -11,71 

Jovem 8,8 (3/34)     9,1 (2/22)    

Áreas          

Mata Atlântica 3,9 (4/103) 0,4 1,52 0,36 -6,30  12,1 (7/58) 0,17 3,64 0,86 - 12,32 

Cabruca 5,8 (4/69)      33,3 (4/12)       

 
OR: chances de ocorrer (odds ratio); IC 95%: intervalo de confiança de 95%. Valor de p para o nível de 
significância (α) de 5% pelo teste exato de Fisher. 

 

Em relação a procedência, 172 (71,07%) pequenos mamíferos foram 

capturados nas áreas da Mata Atlântica e 70 (29,75%) em áreas de agroflorestas de 

cacau (cabruca). Roedores e marsupiais foram capturados em todas as áreas 

investigadas, exceto na área 10, onde ocorreu a coleta apenas de marsupiais; e 

57,14% (08/14) dos locais de captura haviam animais positivos. A tabela quatro 
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apresenta a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii por espécie de roedor e 

marsupial de acordo com os locais de captura. 
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Tabela 4 - Ocorrência (%) de anticorpos anti-T. gondii por espécie de roedor e marsupial de acordo com os locais de captura. 

 

Espécies 

Locais de Captura  

Ilhéus   Una   Mascote   Belmonte   

1 2 3   4 5 6 7 8 9   10 11 12   13 14 (Positivos/Total) 

ROEDORES        
   

        

Akodon cursor (0/1)* (0/1)* (0/6)*  ND ND ND ND ND ND  ND (0/1)* ND  ND (0/1)* (0/10) 

Blarinomys breviceps ND ND ND  ND ND ND (0/1)* ND ND  ND ND ND  ND ND (0/1) 

Calomys sp. ND ND (0/2)*  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  ND ND (0/2) 

Cerradomys sp. (0/1)* (1/2)* ND  ND ND ND ND ND ND  ND (0/1)* ND  ND ND 25,0 (1/4) 

Euryoryzomys sp. (0/1)* ND (0/1)*  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  (0/1)* ND (0/3) 

Guerlinguetus sp. ND ND ND  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  (0/2)* ND (0/2) 

Hylaeamys laticeps (1/9)* (1/13)* (0/10)*  (0/31)* (0/12)* (0/1)* ND (0/1)* ND  ND (0/1)* ND  (0/17)* (0/9)* 1,92 (2/104) 

Nectomys squamipes ND (0/4)* ND  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  ND ND (0/4) 

Necromys lasiurus (0/1)* ND ND  ND ND ND ND ND (0/1)*  ND ND (0/1)*  ND ND (0/3) 

Oecomys catherinae ND ND ND  ND (0/1) ND (0/1)* ND ND  ND ND ND  (0/1)* ND (0/3) 

Oligoryzomys nigripes (0/1)* (1/4)* (0/1)*  ND (0/1) ND (0/1)* (0/1)* ND  ND ND (1/1)*  ND ND 20 (2/10) 

Rhipidomys mastacalis (0/8)* (0/1)* (0/2)*  ND (0/2) ND ND (0/1)* ND  ND ND (0/1)*  (0/2)* ND (0/17) 

Thaptomys nigrita (0/1)* ND ND  ND (1/3) ND ND (0/1*) ND  ND ND ND  (2/2)* (0/1)* 37,5 (3/8) 

Thrichomys sp. ND (0/1)* ND  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  ND ND (0/1) 

TOTAL 4,34 (1/23)** 11,53 (3/26)** (0/22)*  (0/31)* 5,26 (1/19)** (0/1)* (0/3)* (0/4)* (0/1)*  ND (0/3)* 33,33 (1/3)**  8 (2/25)** (0/11)* 4,65 (8/172) 
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Espécies 

Locais de Captura  

Ilhéus   Una   Mascote   Belmonte   

1 2 3   4 5 6 7 8 9   10 11 12   13 14 (Positivos/Total) 

 
MARSUPIAIS 

Didelphis aurita ND ND ND  ND ND ND ND (0/2)* (0/2)*  ND ND (0/1)*  ND ND (0/5) 

Gracilinanus agilis ND ND ND  ND ND ND ND ND ND  ND ND (1/3)*  ND (2/2)* 60,0 (3/5) 

Gracilinanus microtarsus ND ND (1/1)*  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  ND ND 100 (1/1) 

Marmosa demerarae ND ND ND  (0/3)* (0/2)* (0/2)* (0/1)* (0/1)* ND  ND ND ND  ND ND (0/9) 

Marmosa murina (0/3)* (1/4)* (2/2)*  (0/5)* (0/1)* (0/7)** (0/1)* (0/3)* (0/2)*  (0/3)* (0/1)* ND  (0/2)* (1/4)* 10,52 (4/38) 

Marmosops incanus ND ND ND  ND ND ND ND ND ND  (0/4)* ND (1/4)*  (0/1)* ND 20,0 (1/5) 

Monodelphis americana ND ND (0/2)*  (1/3)* ND ND ND ND ND  ND ND ND  (0/1)* (1/1)* 28,57 (2/7) 

TOTAL (0/3)* 25 (1/4)* 60 (3/5)**   9,09 (1/11)** (0/3)* (0/9)* (0/2)* (0/6)* (0/4)*   (0/7)* (0/1)* 25,0 (2/8)**   (0/4)* 57,14(4/7)** 15,71 (11/70) 

 

ND = não houve captura; * (Positivo/Total); ** % (Positivo/Total).   

 

 

 

 

                       

Tab    Tabela 4 - Ocorrência (%) de anticorpos anti-T. gondii por espécie de roedor e marsupial de acordo com os locais de captura. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Neste estudo os resultados demonstram maior ocorrência de anticorpos anti-

T.gondii em marsupiais (15,71%) do que em roedores (4,65%). Esse resultado 

também foi observado em trabalho realizado por Siqueira et al. (2013) em áreas da 

Mata Atlântica em Recife - PE, onde observaram-se soroprevalência de 6,7% 

(15/223) em marsupiais e 5,7% (10/174) em roedores. O mesmo aconteceu em 

estudo realizado na Mata Atlântica de municípios do estado de São Paulo, que 

detectou anticorpos anti-T.gondii em 10,4% (5/48) dos marsupiais e 8,6% (13/151) 

dos roedores coletados (GENNARI et al., 2015). Ambas pesquisas utilizaram a 

técnica de diagnóstico e ponto de corte que foi adotado neste trabalho.  

A maior frequência de marsupiais soropositivos neste e nos estudos 

supracitados pode ser explicada devido aos diferentes hábitos dos animais, ao 

hábitat ou ao tamanho da amostra (SIQUEIRA et al., 2013). De acordo com 

Ferraroni e Marzochi (1980), altas prevalências de infecção em marsupiais podem 

estar relacionadas aos hábitos alimentares que facilitam a infecção pela via 

digestiva, visto que esses animais possuem dieta predominantemente onívora. 

Anticorpos anti-T. gondii são relatados pela primeira vez nas espécies 

Thaptomys nigrita, Hylaeamys laticeps, Cerradomys subflavus, Monodelphis 

americana, Gracilinanus microtarsus, Gracilinanus agilis e Marmosops incanus. 

Destes, apenas o roedor Cerradomys subflavus já havia sido investigado para 

anticorpos anti-T. gondii através do MAT, porém, com resultado negativo (SIQUEIRA 

et al., 2013).  

Todos os roedores positivos são espécies de hábito terrestre, que habitam 

formações florestais e vegetais (BONVICINO et al., 2008). Os mamíferos terrestres 

são significativamente mais expostos ao T. gondii do que mamíferos que são 

parcialmente terrestres ou arborícolas (DE THOISY et al., 2003), esse hábito pode 

contribuir para o aumento na probabilidade de infecção com oocistos de T. gondii 

presente no solo ou em água contaminada. Além disso, a via de transmissão 

congênita também deve ser considerada, principalmente nas espécies de roedores 

(DUBEY; FRENKEL, 1998; MARSHALL et al., 2004).  

Dentre os roedores capturados, duas espécies possuem hábito arborícola 

(Oecomys catherinae e Rhipidomys mastacalis) e uma espécie com comportamento 

semi-arborícola, o Guerlinguetus sp. (esquilo). Todas, apresentaram sorologia 
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negativa, evidenciando que o uso vertical do espaço diminui o risco de infecção por 

T. gondii no ambiente silvestre (DE THOISY et al., 2003).  

Os resultados sorológicos das espécies Akodon cursor e Thrichomys sp. 

foram negativos, no entanto, trabalhos realizados na Mata Atlântica do nordeste e 

sudeste do Brasil já relataram a presença de anticorpos anti-T.gondi nessas 

espécies de roedores com titulação variando entre 25 e 6400 (GENNARI et al., 

2015; SIQUEIRA et al., 2013). Nesta pesquisa, o resultado negativo nessas 

espécies pode estar relacionado ao baixo número de animais analisados (dez 

Akondon cursor e um Thrichomys sp.) quando comparado aos trabalhos 

supracitados, onde o número de indivíduos testados foi superior a 100, para ambas 

as espécies.  

Recentemente, o roedor Oligoryzomys nigripes foi descrito pela primeira vez 

como soropositivo para T. gondii em estudo realizado por Gennari et al. (2015) no 

Sudeste do Brasil. No presente estudo a soroprevalência nessa espécie chegou a 

20% (2/10). Estes animais tem o hábito generalista, sendo encontrados dentro das 

florestas e formações de vegetação aberta com grande capacidade de adaptação à 

ambientes antrópicos, incluindo agrícola (BONVICINO et al., 2008). Essa 

característica explica o fato de 60% (6/10) das espécies capturadas de O. nigripes 

terem ocorrido em áreas de cabruca. Essa adaptação a áreas próximas a habitações 

humanas e animais domésticos (PÜTTKER et al., 2008) torna essa espécie 

importante na epidemiologia de T. gondii.  

Os roedores infectados com T.gondii são considerados importantes na 

epidemiologia da toxoplasmose pois podem servir como reservatórios de infecção 

para suínos, cães e principalmente para felinos domésticos e silvestres (DUBEY; 

FRENKEL, 1998; MARTINS et al., 2008). Ademais, estudos experimentais relataram 

mudanças comportamentais em roedores infectados com T. gondii que podem torná-

los mais suscetíveis à predação. Ratos infectados se aproximam mais rapidamente 

de estímulos novos, exibem maior atividade física e perdem a aversão pela urina de 

gato (BERDOY et al., 2000; VYAS et al., 2007). Desde modo, os roedores infectados 

com T. gondii podem, portanto, ser mais facilmente capturados por felídeos em 

comparação com os roedores não infectados, garantindo assim a conclusão do seu 

ciclo de vida.  

Uma possível explicação da menor frequência de roedores positivos pode ser 

ao fato dos animais terem sido capturados em uma fase inicial da infecção, antes da 
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produção de IgG detectável pela técnica utilizada, portanto, a ausência de anticorpos 

pode ser atribuída uma recente infecção. Essa possibilidade deve ser levada em 

consideração quando se utiliza técnicas sorológicas (CALDART et al., 2017).  

Estudos tem relatado a possibilidade de isolamento de T. gondii em roedores 

soronegativos (ARAUJO et al., 2010; RUFFOLO, et al., 2016;). Isso pode acontecer 

quando o hospedeiro é infectado através de uma transmissão vertical, no início da 

vida intrauterina, neste caso, os animais mostram níveis de anticorpos não 

mensuráveis (MURPHY et al., 2008). 

Das cinco espécies de marsupiais soropositivos, uma possui hábito terrestre 

(Monodelphis americana) e três são semi-arborícolas (Gracilinanus agilis, 

Gracilinanus microtarsus e Marmosops incanus) (REIS et., al, 2006). Esses 

indivíduos costumam descer das copas das árvores e explorar o solo para se 

alimentar, aumentando a possibilidade de exposição ao agente. De acordo com De 

Thoisy et al. (2003), animais terrestres e semi- arborícolas são mais propensos a ser 

infectadas com T. gondii do que outras espécies que são estritamente arborícolas 

como no caso da Marmosa murina, que foi a espécie de marsupial mais capturada, 

porém dentre as positivas, foi a que apresentou menor frequência (10,52%) de 

animais reagentes.  

A soroprevalência de T. gondii em marsupiais do gênero Marmosa (cuícas) 

variou entre 0% (0/9) em Marmosa demerarae e 10,52% (4/38) na Marmosa murina. 

No Brasil a presença de anticorpos anti-T. gondii nessas espécies já foram descritas 

em pesquisas utilizando o MAT. Siqueira et al. (2013) encontraram menor ocorrência 

de anticorpos T. gondii em Marmosa murina e Marmosa demerarae com 2,3% (1/43) 

de animais positivos em ambas espécies.  

Este estudo descreve o primeiro relato de anticorpos anti - T. gondii em cuíca-

de-três-listras (Monodelphis americana) com 28,57% (2/7) de animais positivos. No 

entanto, trabalhos anteriores detectaram anticorpos anti - T. gondii em espécie do 

mesmo gênero, a Monodelphis domestica, que apresentou uma frequência de 

infecção entre 10 (1/10) e 25% (1/4), em estudos realizados nos estados de 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, respectivamente (FOURNIER et al., 2014a; 

SIQUEIRA et al., 2013).  

Nenhum exemplar de gambá (Didelphis aurita) apresentou sorologia positiva 

para T. gondii, porém animais do gênero Didelphis são comumente relatados como 

reagentes em pesquisas envolvendo pequenos mamíferos silvestres (SALATA et al., 
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1985; Yai et al. 2003; FORNAZARI et al., 2011; VITALIANO et al., 2014; GENNARI 

et al., 2015). Marsupiais do gênero Didelphis possuem em sua maioria hábito 

sinantrópico com grande eficiência adaptativa à diversos tipos de habitats, inclusive 

grandes centros urbanos (BONVICINO et al., 2008; ABREU, 2013). A proximidade 

com populações humanas propicia a caça destes animais para o consumo da carne 

e até mesmo para uso medicinal (AZEVEDO; BARROS, 2014), tornando estes 

animais importantes na epidemiologia da transmissão da toxoplasmose e outras 

zoonoses como leishmaniose e raiva (SANTIAGO et al., 2007; BACCHIEGA, 2014).  

O consumo da carne crua ou malcozida é considerado fator de risco 

importante na transmissão de T. gondii para seres humanos (TENTER, 2009; GUO 

et al., 2015). Embora a soroprevalência de infecção por T. gondii em marsupiais é 

usualmente mais baixa do que em mamíferos placentários, a carne do canguru 

australiano (Macropus spp.), tem sido reconhecida como uma fonte potencial de 

infecção para os seres humanos, pois é uma carne com pouca gordura e, portanto, é 

geralmente consumida malcozida (PARAMESWARAN et al., 2009).  

Não houve associação entre as variáveis analisadas e a presença de 

anticorpos anti -T.gondii, porém foi observado maior soroprevalência em animais 

coletados nas áreas de cabruca. Este resultado era esperado, pois essas áreas são 

locais que sofrem maior pressão antrópica, permitindo uma relação estreita dos 

animais silvestres com o homem e com felinos domésticos e errantes. Essa 

interação pode causar o aumento da concorrência para ambientes naturais e 

antropogênicos, além de resultar na transmissão de doenças de um grupo para o 

outro (OGRZEWALSKA et al., 2011).  

O estudo da toxoplasmose no meio silvestre possibilita a produção de 

conhecimentos relacionados à epidemiologia da toxoplasmose em diferentes 

ambientes. No entanto, dificuldades na obtenção de amostras e conhecimento 

insuficiente da biologia, ecologia e etologia dos reservatórios potenciais limitam 

essas investigações (DE THOISY et al., 2003).  

Apesar das pesquisas indicarem que os animais selvagens são 

frequentemente positivos nos testes sorológicos para T. gondii, o papel dessas 

espécies no ciclo epidemiológico da doença não é bem conhecido (DUBEY, 2010). 

Desse modo, o estudo de parasitas, que podem ser transmitidos por marsupiais e 

roedores é necessário para identificação dos possíveis riscos para população 
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humana e, consequentemente possibilitar a adoção de medidas de controle e 

prevenção, tendo em vista a importância do T. gondii para saúde animal e pública. 

 

7 CONCLUSÕES  

 
Os resultados indicam a presença de Toxoplasma gondii no meio silvestre, 

tendo os marsupiais e roedores papel no ciclo epidemiológico da toxoplasmose, 

podendo ser responsáveis pela transmissão do parasita ao seu hospedeiro definitivo 

e desde modo, possibilitando a manutenção do parasita no ambiente.   
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ANEXO A – Protocolo do Teste da Aglutinação Modificada (MAT) 

1 Material 

• Solução estéril de PBS, pH 7.2, a 4°C 

• Tampão Borato (7.02g de NaCl, 3.09g de ácido bórico (H3BO3), 24ml 

de 1N NaOH, 4g de albumina de plasma bovino em 1 litro de água 

destilada com pH ajustado para 8.7), pH final de  8.2-8.4. Estocado a 

4°C 

• Antígeno Toxoplasma gondii(taquizoítos fixados em formalina) 

• 2-mercaptoetanol 

• Azul de Evans (2mg/ml em água) 

• Microplaca em fundo “u” e em fundo em “v” de 96 poços 

• Soro controle positivo 

• Soro controle negativo 

• Amostras de soro teste 

2 Métodos 

a) Diluição do soro na proporção de 1:25 (1ul de soro e 25 ul de PBS).Para 

volume de 5ul de soro tem-se: 25 x 5 = 125 ul (120 ul de PBS + 5 ul de 

soro).  

b) Adicionar 120 ul de PBS na microplaca em fundo “U”, em seguida 

adicionar 5 ul de soro. 

c) Preparação do Mix com antígeno (para 96 poços): 

- Tampão Borato:         2.5 ml  

- 2-mercaptoetanol:      35 ul 

- Azul de Evans:           50 ul 

- Antígeno T. gondii:   150 ul  

                                                2,735ml   

d) Na microplaca de fundo em “V”, adicionar 25 ul do mix com antígeno, em 

seguida, adicionar 25 ul do soro diluído. 

e) Cobrir a placa com papel filme e incubar em estufa a 37°C overnight (16-

24) e realizar a primeira leitura. Em seguida, armazenar na geladeira (4°C) 

por 4 -6 horas e realizar a segunda leitura. 

f) A formação do botão no fundo do poço significa negativo. A formação de 

uma malha/tapete, significa positivo.  
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ANEXO B – Espécies de roedores e marsupiais capturados na região Sul da 

Bahia. 2015-2016.  

 
1 Roedores 

 

Figura 1 – Akodon cursor. Fonte: Estavillo, 2012. 

 

 

Figura 2 – Blarinomys breviceps. Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figura 3 – Cerradomys subflavus. Fonte: Bonvicino et al., 2008.  

 

 

Figura 4 – Calomys spp. Fonte: Bonvicino et al., 2008.  

 

 

Figura 5 – Euryoryzomys russatus. Fonte:Estavillo, 2012. 
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Figura 6 – Guerlinguetus ingrami. Fonte:A,B – Arquivo pessoal; C- Bonvicino et al., 
2008.  

 

 

Figura 7 – Hylaeamys laticeps. Fonte:Arquivo pessoal;Estavillo, 2012.  

 

 

Figura 8 – Nectomyssquamipes. Fonte:Roth,2011.  
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Figura 9 – Necromys lasiurus. Fonte: Estavillo, 2012.  

 

 

Figura 10 - Oecomys catherinae. Fonte: Bonvicino et al., 2008.  

 

 

Figura 11- Oligoryzomys nigripes. Fonte:Roth, 2011.  
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Figura 12 - Rhipidomys mastacalis. Fonte:Roth, 2011.  

 

Figura 13 - Thaptomys nigrita. Fonte: Roth, 2011.  

 

Figura 14 – Thrichomys pachyurus. Fonte: Bonvicino et al., 2008. 
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2 MARSUPIAIS 

 

 

Figura 15–Didelphis aurita. Fonte:Roth, 2011.  

 

 

Figura 16 –Gracilinanus agilis. Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figura 17 – Gracilinanus microtarsus. Fonte:Estavillo, 2012. 

 

 

Figura 18 – Marmosa murina. Fonte:Estavillo, 2012.  
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Figura 19 – Marmosops incanus. Fonte:Estavillo, 2012.  

 

 

Figura 20 – Monodelphis americana. Fonte:Arquivo pessoal.  

 


