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“Faz das espécies em perigo uma presença vivida na vida de toda a gente. 

Esclarece que cada uma destas espécies tem um nome, tem uma história de 

milhões de anos e tem o seu lugar no mundo. Traz-nos cara a cara com cada 

uma dessas espécies. Faz-nos reconhecer que elas são as nossas companheiras 

na biosfera. Elas não são apenas qualquer coisa para considerar de vez em 

quando, mas fazem parte de nossa existência... fazem parte de nós.” 

(Edward O. Wilson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

FURTADO, M. M. Estudo epidemiológico de patógenos circulantes nas populações de onça-
pintada e animais domésticos em áreas preservadas de três biomas brasileiros: Cerrado, 
Pantanal e Amazônia. [Epidemiologic study of pathogens circulating in populations of jaguar and 
domestic animals in preserved areas of three Brazilian biomes: Cerrado, Pantanal and Amazon]. 
2010. 282 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

A fragmentação de habitats e o aumento da proximidade entre as comunidades 

humanas, animais domésticos e silvestres podem ser responsáveis pelo aparecimento de 

doenças emergentes, disseminação de patógenos e alterações nos padrões epidemiológicos das 

doenças. Declínios populacionais em felinos silvestres devido a doenças já foram relatados, 

porém, pouco se conhece sobre o potencial papel dos patógenos nas populações de onça-

pintada. Este estudo teve por objetivo pesquisar a presença de patógenos nas populações de 

onça-pintada e animais domésticos das regiões do Parque Nacional das Emas-PNE, Parque 

Estadual do Cantão-PEC e Pantanal sul mato-grossense, e identificar possíveis associações nos 

diagnósticos encontrados. Entre fevereiro de 2000 e janeiro de 2010, foram coletadas amostras 

biológicas de 31 onças-pintadas, 1246 bovinos, 179 cães e 36 gatos. Foram realizados 

diagnósticos sorológicos para brucelas lisas (AAT), Leptospira spp. (SAM), Toxoplasma gondii 

(MAT; RIFI), vírus da raiva (RFFIT), vírus da cinomose (SN), FIV e FeLV (SnapTM); e diagnósticos 

moleculares para Babesia spp., Hepatozoon spp., Cytauxzoon spp., Mycoplasma haemofelis, 

‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. Amostras de 

fezes de onças-pintadas foram analisadas para Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp., 

protozoários da Família Sarcocystidae e Mycobacterium spp. O monitoramento das onças-

pintadas, através do radiotransmissor, permitiu o mapeamento da ocorrência dos patógenos. As 

populações de bovinos das três áreas apresentaram alta exposição à B. abortus, mas apenas 

uma onça-pintada do PNE foi exposta à brucela lisa. Os sorovares mais prováveis de Leptospira 

spp. identificados em onças-pintadas do PNE e Pantanal foram distintos dos encontrados nos 

animais domésticos. As onças-pintadas, cães e gatos das três áreas foram altamente expostos ao 

T. gondii. Onças-pintadas do PNE e Pantanal foram expostas ao vírus da raiva, assim como as 

onças-pintadas do Pantanal e os cães das três áreas foram expostos ao vírus da cinomose. Dois 

gatos do entorno do PEC foram soropositivos para FeLV, mas nenhuma onça-pintada foi exposta 



ao agente ou ao FIV. Cães do entorno do PNE e do PEC foram positivos para Babesia spp., 

enquanto todas onças-pintadas foram negativas para o hemoparasita. Todas as onças-pintadas 

do Pantanal e PNE, e três de quatro onças do PEC foram positivas para Hepatozoon spp. e 

Cytauxzoon felis, sendo que cães e gatos também foram expostos ao Hepatozoon spp., mas não 

ao Cytauxzoon spp. As onças-pintadas das três áreas apresentaram alta exposição ao 

‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’, e alguns indivíduos do Pantanal e PEC foram 

positivos para o Mycoplasma haemofelis e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. Poucos gatos 

foram positivos para os hemoplasmas felinos. Não houve evidências de exposição ao 

Mycobacterium bovis, e a presença de Cryptosporidium spp. e Giardia intestinalis foi detectada 

em onças do PNE. De acordo com os resultados, a cinomose e a raiva podem ser consideradas 

potenciais ameaças às populações de onça-pintada; a brucelose e a leptospirose podem ter sido 

transmitidas por animais domésticos; e, provavelmente as onças-pintadas possuem papel 

importante na manutenção do T. gondii, Cytauxzoon felis, Hepatozoon spp. e ‘Candidatus 

Mycoplasma haemominutum’ no ambiente. Esses dados são relevantes e devem ser 

considerados na elaboração de estratégias para a conservação de onça-pintada na natureza. 

 

 

Palavras-chaves: Onças. Panthera onca. Medicina da conservação. Epidemiologia veterinária. 

Doenças infecciosas em animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

FURTADO, M. M. Epidemiologic study of pathogens circulating in populations of jaguar and 
domestic animals in preserved areas of three Brazilian biomes: Cerrado, Pantanal and Amazon. 
[Estudo epidemiológico de patógenos circulantes nas populações de onça-pintada e animais 
domésticos em áreas preservadas de três biomas brasileiros: Cerrado, Pantanal e Amazônia]. 
2010. 282 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

Habitat fragmentation and the increasing proximity between humans, domestic and wild 

animals can be responsible for emerging and re-emerging diseases, dissemination of pathogens 

and alterations in host-pathogen relationships. Declines in wild felids due to disease have 

recently been reported; however, little is known about their potential role in wild jaguar 

populations. This study aimed to investigate the presence of pathogens in jaguar populations 

and domestic animals in the regions of Emas National Park (ENP), Cantão State Park (CSP) and 

the Pantanal of Mato Grosso do Sul, and to identify possible associations in the obtained 

diagnoses. Between February 2000 and January 2010, biological samples were collected from 31 

jaguars, 1246 cattle, 179 dogs and 36 cats. Serological surveys for smooth Brucella (RBT), 

Leptospira spp. (MAT), Toxoplasma gondii (MAT; IFAT), rabies virus (RFFIT), distemper virus (SN), 

FIV and FeLV (SnapTM), and molecular tests for Babesia spp., Hepatozoon spp., Cytauxzoon spp., 

Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus 

Mycoplasma turicensis’ were performed. Jaguar scats were analyzed for Giardia intestinalis, 

Cryptosporidium spp., protozoas of the Sarcocystidae Familiy and Mycobacterium spp. 

Monitoring of jaguars through radio-transmitter provided pathogen occurrence maps. Cattle 

populations from all sites were highly exposed to B. abortus, but only one jaguar from ENP was 

exposed to smooth Brucella. The most detectable serotypes of Leptospira spp. identified in 

jaguars from ENP and the Pantanal were distinct from those found in the domestic animals. 

Jaguars, dogs and cats in the three areas were highly exposed to T. gondii. Jaguars from ENP and 

the Pantantal were exposed to rabies, and jaguars from the Pantanal and dogs from the three 

areas were exposed to distemper virus. Two cats from the surroundings of CSP were seropositive 

for FeLV, but no jaguars were exposed to this agent or to FIV. Dogs from the surroundings of ENP 

and CSP were positive for Babesia spp., while all jaguars were negative for the hemoparasite. All 

jaguars from the Pantanal and ENP and three of four jaguars from the CSP were positive for 



Hepatozoon spp. and Cytauxzoon felis. Dogs and cats were also exposed to Hepatozoon spp., but 

not to Cytauxzoon spp. The jaguars from the three areas were highly exposed to ‘Candidatus 

Mycoplasma haemominutum’, and some individuals from the Pantanal and CSP were positive for 

Mycoplasma haemofelis and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. Few domestic cats were 

positive for feline hemoplasms. There were no evidences of exposure to Mycobacterium bovis, 

but Cryptosporidium spp. and Giardia intestinalis were detected in jaguars from ENP. According 

to the results, distemper and rabies should be considered potential threats to jaguar 

populations; brucellosis and leptospirosis could have been transmitted by domestic animals; and 

jaguars probably play an important role in the maintenance of T. gondii, Cytauxzoon felis, 

Hepatozoon spp. and ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ in nature. These data should be 

taken into account when elaborating conservation strategies for jaguars in the wild. 

 

 

Key words: Jaguar. Panthera onca. Conservation medicine. Veterinary epidemiology. Animals 

infectious diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A fragmentação de hábitats e a caça predatória são as principais ameaças para a 

conservação de animais silvestres (REDFORD, 1992; HANSKI, 2005; PEDERSEN et al., 2007). Em 

menor escala, as doenças infecciosas são também consideradas responsáveis por declínios 

populacionais significativos e representam uma ameaça à biodiversidade (DASZAK; 

CUNNINGHAM; HYATT, 2000; LAFFERTY; GERBER, 2002; LAURENSON et al., 2005; SMITH; 

BEHRENS; SAX, 2009). 

O papel das doenças na dinâmica populacional dos carnívoros silvestres ainda é pouco 

conhecido; podem, porém, ter efeitos devastadores quando ocorrem em populações 

ameaçadas, em declínio, ou que sofrem de má nutrição, estresse ou baixa variabilidade genética 

(MURRAY et al., 1999; ALTIZER; HARVELL; FRIEDLE, 2003; PEDERSEN et al., 2007). O vírus da 

cinomose, por exemplo, foi responsável por declínios populacionais em cachorros-selvagens-

africanos (Lycaon pictus) (ALEXANDER; APPEL, 1994), furões-de-pata-negra (Mustela nigripes) 

(WILLIAMS et al., 1988) e leões (Panthera leo) coinfectados com Babesia spp. (ROELKE-PARKER 

et al., 1996; MUNSON et al., 2008). O vírus da raiva causou declínios populacionais em lobos-da-

etiópia (Canis simensis) (SILLERO-ZUBIRI; KING; MACDONALD, 1996) e cachorros-selvagens-

africanos (GASCOYNE et al., 1993; KAT et al., 1995); e, a leucemia felina, em linces-ibéricos (Lynx 

pardinus) (LÓPEZ et al., 2009). Em muitos desses surtos, os animais domésticos foram as 

principais fontes de infecção, e acredita-se que, na sua ausência, as infecções não teriam se 

propagado e persistido nos animais silvestres (PEDERSEN et al., 2007). 

A prática da agropecuária no entorno de reservas naturais tem proporcionado o 

aumento do contato entre as populações humanas, os animais domésticos e os animais 

silvestres, favorecendo a disseminação de agentes etiológicos para novos ambientes e espécies 

(CLEAVELAND et al., 2000; DASZAK; CUNNINGHAM; HYATT, 2000; BENGIS; KOCK; FISCHER, 2002; 

SMITH; BEHRENS; SAX, 2009), sendo os patógenos generalistas, os que representam maior risco 

para as populações silvestres (CLEAVELAND; LAURENSON; TAYLOR, 2001; LAFFERTY; GERBER, 

2002). No Brasil, diversos estudos epidemiológicos em carnívoros silvestres de vida livre estão 

sendo desenvolvidos (COURTENAY; QUINNELL; CHALMERS, 2001; CURI; TALAMONI, 2006; FILONI 

et al., 2006; WHITEMAN et al., 2007; JORGE, 2008; NAVA, 2008; WIDMER, 2009), porém, o 

impacto da circulação dos patógenos nessas populações ainda é desconhecido. 
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A onça-pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas, predador topo de cadeia 

alimentar, que desempenha importante função ecológica para o equilíbrio dos ecossistemas 

onde ocorre (SOULÉ; TERBORGH, 1999). Possui alta exigência ecológica: grandes áreas com boa 

qualidade de hábitats e abundância de presas, sendo sensível às perturbações ambientais de 

origem antrópica (SWANK; TEER, 1989; WEBER; RABINOWITZ, 1996; SILVEIRA, 2004). Assim, a 

presença da onça-pintada em uma determinada área indica a boa situação de conservação da 

mesma.  

Dentro desse contexto, este projeto escolheu a onça-pintada como espécie sentinela e 

teve como objetivo pesquisar a presença de selecionados patógenos nas populações de onça-

pintada, bovino, cão e gato doméstico em áreas preservadas de três biomas brasileiros: Cerrado, 

Pantanal e Amazônia. Áreas conhecidas pela ocorrência de onças-pintadas e por serem regiões 

onde a espécie e os animais domésticos utilizam o mesmo hábitat ou hábitats adjacentes.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Constituíram o objetivo geral e os específicos deste trabalho:  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Pesquisar a exposição de populações de onça-pintada, bovino, cão e gato domésticos a 

patógenos selecionados em áreas preservadas de três biomas brasileiros: Cerrado, Pantanal e 

Amazônia. Identificar possíveis associações nos diagósticos encontrados.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Pesquisar a presença de:  

- anticorpos contra brucelas lisas em onças-pintadas, bovinos e cães domésticos; 

- anticorpos contra Leptospira spp. e contra Toxoplasma gondii em onças-pintadas, 

bovinos, cães e gatos domésticos; 

- anticorpos contra o vírus da raiva em onças-pintadas, cães e gatos domésticos; 

- anticorpos contra o vírus da cinomose em onças-pintadas e cães domésticos; 

- anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina e do antígeno viral da 

leucemia felina em onças-pintadas e gatos domésticos; 

- Babesia spp., Hepatozoon spp. e Cytauxzoon felis em onças-pintadas, cães e gatos 

domésticos; 

- Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ e 

‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ em onças-pintadas e gatos domésticos; 

- Mycobacterium bovis em onças-pintadas e a exposição de bovinos ao agente; 

- Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp., e protozoários da Família Sarcocystidae 

em onças-pintadas;  

 

• Identificar os ectoparasitas presentes nas onças-pintadas, bovinos e cães domésticos; 

 

• Mapear a ocorrência dos principais patógenos encontrados. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Esta revisão de literatura foi elaborada com o intuito de oferecer informações relevantes 

sobre a espécie focal – a onça-pintada, o papel das doenças na conservação de animais silvestres 

e, os patógenos pesquisados no presente trabalho. 

 

 

3.1 A ONÇA-PINTADA 

 

 

A onça-pintada (Panthera onca), pertencente à Ordem Carnivora, Família Felidae, é o 

maior felino das Américas e único representante do gênero Panthera no continente americano 

(SEYMOUR, 1989). É um predador topo de cadeia alimentar com papel importante no equilíbrio 

dos ecossistemas, regulando principalmente as populações de suas espécies presas (TERBORGH, 

1988; SOULÉ; TERBORGH, 1999). É considerada tanto uma espécie guarda-chuva – cuja 

conservação resulta na conservação de outras espécies componentes do mesmo ecossistema 

(ROBERGE; ANGELSTAM, 2004) – quanto uma espécie bandeira – ou seja: carismática para o 

público e usada como ícone para proteger determinada área (HOME et al., 2009). 

A área de ocorrência histórica da onça-pintada abrange do Sudoeste dos Estados Unidos 

ao Sul da Argentina (SEYMOUR, 1989), e atualmente sua distribuição geográfica foi reduzida em 

55% da extensão original (ZELLER, 2007). Aproximadamente 50% dessa área de distribuição 

localiza-se em território brasileiro, tornando o Brasil um país extremamente importante para a 

conservação da espécie em longo prazo (SOLLMANN; TÔRRES; SILVEIRA, 2008; TÔRRES et al., 

2008). A onça-pintada encontra-se altamente ameaçada devido à conversão de seu hábitat 

natural em áreas de agricultura e pastagem e à caça predatória em retaliação ao prejuízo que 

causa no rebanho doméstico (AZEVEDO; MURRAY, 2007a; SILVEIRA et al., 2008). Globalmente, é 

considerada quase ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN, 2010) e, no Brasil, é considerada vulnerável pelo Ministério do Meio Ambiente 

(2008). 

A espécie ocorre em cinco biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e 

Mata Atlântica (revisado por ASTETE; SOLLMANN; SILVEIRA, 2008). Entre esses, a Amazônia é 

onde habita a maioria das populações de onça-pintada no país, com capacidade de manter 
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populações viáveis em longo prazo (SANDERSON et al., 2002; SOLLMANN; TÔRRES; SILVEIRA, 

2008). Nos demais ambientes, a fragmentação do habitat e o consequente isolamento de suas 

populações são as maiores ameaças para a espécie, sendo a restauração de conexões entre 

populações isoladas a principal estratégia de conservação para a onça-pintada (SILVEIRA et al., 

2009a; RABINOWITZ; ZELLER, 2010). 

O maior felino das Américas possui um corpo robusto, compacto e musculoso, pesa entre 

35 e 130 kg, e mede entre 1,7 e 2,4 metros (SEYMOUR, 1989). É considerado oportunista em 

relação a seus hábitos alimentares, cujas principais presas são animais de médio e grande porte 

– como queixadas (Tayassu pecari), veados, capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), tamanduás-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e antas (Tapirus terrestris) (SEYMOUR, 1989; LOPEZ-

GONZALEZ; MILLER, 2002; SILVEIRA, 2004; AZEVEDO; MURRAY, 2007b; PORFÍRIO, 2009; 

CAVALCANTI; GESE, 2010). A extensão da área de vida da onça-pintada pode variar de acordo 

com o hábitat. Áreas de vida de 25 km² foram estimadas no Pantanal (SCHALLER; CRAWSHAW, 

1980) e de 265 km² no Cerrado (SILVEIRA, 2004), sendo que os machos apresentam áreas de 

vida maiores que as das fêmeas (CONDE et al., 2010). Ao longo de sua distribuição, a onça-

pintada ocorre em densidades que variam de aproximadamente 2 a 6,7 indivíduos adultos por 

100 km² (SILVEIRA, 2004; SOISALO; CAVALCANTI, 2006), e utiliza preferencialmente hábitats 

próximos a cursos d’água com densa cobertura vegetal, podendo também ser encontrada em 

cerrado aberto e vegetação semiárida na Caatinga (CRAWSHAW; QUIGLEY, 1991; SILVEIRA, 2004; 

CULLEN; ALGER; RAMBALDI, 2005; ASTETE; SOLLMANN; SILVEIRA, 2008; SILVEIRA et al., 2009b). 

As onças-pintadas concentram suas atividades no período crepuscular-noturno, 

comportamento este que pode variar conforme a região (SEYMOUR, 1989; SILVEIRA, 2004). É 

um animal de hábito solitário, interagindo com outros indivíduos da espécie apenas no período 

reprodutivo (SEYMOUR, 1989) – período que se estende por todo o ano, quando as onças-

pintadas machos e fêmeas interagem por alguns dias, copulando por várias vezes (EATON, 1978). 

O tempo de gestação da onça-pintada varia entre 92 e 102 dias, podendo nascer de um a quatro 

filhotes, sendo comum o nascimento de dois filhotes por ninhada (SEYMOUR, 1989). Os filhotes 

acompanham a mãe até completarem aproximadamente um ano e meio. A maturidade sexual é 

atingida pelas fêmeas em 24 meses e, pelos machos, em 36 meses, aproximadamente 

(SEYMOUR, 1989). 

No Brasil, diversos projetos foram ou estão sendo realizados com onças-pintadas na 

natureza, com o objetivo de estudar a ecologia, a genética, a distribuição e o status de 

conservação da espécie na Amazônia (MICHALSKI; PERES 2007; RAMALHO; MAGNUSSON, 2008; 
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infecciosas eram vistas como uma forma de seleção natural nas populações silvestres (MAY, 

1988; AGUIRRE; STARKEY, 1994; DEEM; KARESH; WEISMAN, 2001). Porém, sabe-se que fatores 

antrópicos influenciam na ocorrência ou emergência de doenças, como a fragmentação e 

conversão de hábitats naturais, o aumento da ocupação humana no entorno de áreas naturais e, 

o consequente aumento do contato entre animais domésticos e silvestres ( MURRAY et al., 1999; 

DASZAK, CUNNINGHAM; HYATT, 2000; DASZAK; CUNNINGHAM; HYATT, 2001; DEEM; KARESH; 

WEISMAN, 2001; BENGIS; KOCK; FISCHER, 2002; LAFFERTY; GERBER, 2002; LANFRANCHI et al., 

2003; AGUIRRE, 2009; SMITH; BEHRENS; SAX, 2009; WOODFORD, 2009; MEDINA-VOGEL, 2010). 

O isolamento genético de populações é outro fator importante, causado pela fragmentação de 

habitats, que resulta na perda da variabilidade genética das espécies, aumentando a 

suscetibilidade dos indivíduos e exposição a agentes infecciosos (LYLES; DOBSON, 1993; 

WOODROFFE, 1999; DEEM; KARESH; WEISMAN, 2001; ALTIZER; HARVELL; FRIEDLE, 2003; 

MCCALLUM et al., 2009). Assim, a transmissão de patógenos pode ocorrer em ambas as 

direções: de domésticos para silvestres, ou de silvestres para domésticos (CLEAVEAND, 

LAURENSON; TAYLOR, 2001; BENGIS; KOCK; FISCHER, 2002; LANFRANCHI et al., 2003). 

Basicamente, existem três categorias de doenças que ocorrem em animais silvestres: a) 

doenças endêmicas, que normalmente ocorrem em determinadas áreas geográficas e 

hospedeiros; b) doenças exóticas, que foram introduzidos em determinada região e c) doenças 

emergentes, que foram recentemente detectadas, estão aumentando sua incidência ou, 

atravessaram as barreiras entre as espécies (BENGIS; KOCK; FISCHER, 2002). Ao ocorrer uma 

nova interação entre espécie e patógeno, o novo hospedeiro pode agir de diferentes maneiras: 

se tornar um hospedeiro final para a doença e não ser capaz de mantê-la no ambiente; agir 

como um hospedeiro “spill-over”, capaz de manter a infecção com a ajuda de outras fontes 

externas; ou agir como um hospedeiro de manutenção, capaz de manter, sozinho, a infecção, 

sem a interferência de outras espécies (RHYAN; SPRAKER, 2010). 

Dentro desse contexto, é de extrema importância integrar a medicina da conservação em 

programas de monitoramento de animais silvestres e capacitar profissionais para esse trabalho 

(DEEM; KARESH; WEISMAN, 2001; AGUIRRE, 2009). A medicina da conservação é uma ciência 

interdisciplinar que busca promover a saúde ecológica na sociedade e na natureza através da 

interação entre as saúdes humana, animal e ambiental (TABOR, 2002; AGUIRRE, 2009). É 

necessário conduzir estudos epidemiológicos efetivos, realizando levantamentos para adquirir 

informações basais da ocorrência dos patógenos nas populações silvestres, domésticas e no 

ambiente, e realizar posterior monitoramento em longo prazo dessas populações (SCOTT, 1988; 
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MURRAY et al., 1999; DOBSON; FOUFOPOULOS, 2001; CLEAVELAND et al., 2007; FURTADO; 

FILONI, 2008; SMITH; BEHRENS; SAX., 2009; WOODFORD, 2009). 

 

 

3.3 PATÓGENOS SELECIONADOS 

 

 

Os patógenos selecionados neste estudo estão descritos a seguir, contemplando a 

etiologia, epidemiologia, cadeia de transmissão, sinais clínicos, tratamento e controle de cada 

um, assim como as espécies silvestres que podem acometer. 

 

 

3.3.1 Brucella abortus 

 

 

A Brucella abortus é uma bactéria intracelular facultativa, responsável por uma das 

principais zoonoses de distribuição mundial, a brucelose (CUTLER; WHATMORE; COMMANDER, 

2005; PAPPAS et al., 2006). É uma das nove espécies do gênero Brucella spp. (FOSTER et al., 

2007; SCHOLZ et al., 2008). Altamente patogênica, acomete principalmente os bovinos, podendo 

infectar também suínos, cães, búfalos e outros animais domésticos e silvestres, ou mesmo o 

homem (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

A brucelose é uma doença infectocontagiosa de evolução geralmente crônica, associada 

a grandes prejuízos em rebanhos bovinos e consequente queda na produção de carne e leite 

(ACHA; SZYFRES, 2001; PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Devido a sua importância econômica e 

na saúde pública, é uma doença de notificação obrigatória (OIE, 2008). Medidas sanitárias foram 

adotadas pela maioria dos países desenvolvidos para a erradicação da doença (GODFROID; 

KÄSBOHERER, 2002). No Brasil, é considerada endêmica em todo território nacional e, em 2001, 

com o objetivo de diminuir a prevalência e a incidência dessa enfermidade, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou o Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), que vem sendo implementado desde então 

(POESTER; GONÇALVEZ; LAGE, 2002; PAULIN; FERREIRA NETO, 2003; BRASIL, 2006). 

A principal fonte de infecção é a vaca prenhe, que elimina grandes quantidades do 

agente durante o aborto ou parto (e durante um período de 30 dias após o parto), 
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contaminando, assim, água, alimentos, pastagens e fômites. O leite, sêmen e urina também 

podem servir como vias de eliminação. As bactérias podem permanecer viáveis no meio 

ambiente por longos períodos (dias a meses), sobrevivendo principalmente em alta umidade e 

baixa temperatura. A principal porta de entrada é o trato digestivo – pela ingestão de água e 

alimentos contaminados ou hábito de lamber crias recém-nascidas. O animal pode também se 

infectar pelo hábito de cheirar fetos abortados, permitindo a penetração da bactéria pelas 

mucosas do nariz e olhos (ACHA; SZYFRES, 2001; PAULIN; FERREIRA NETO, 2003; BRASIL, 2006). 

Os sinais clínicos da brucelose podem surgir em poucas semanas, meses ou anos e 

variam conforme o hospedeiro. As principais manifestações clínicas são o aborto e nascimentos 

de bezerros enfraquecidos ou natimortos. Em machos, podem aparecer inflamações na vesícula 

seminal, testículos e epidídimos, causando infertilidade ou esterilidade (ACHA; SZYFRES, 2001). 

Não há tratamento eficaz para bovinos com brucelose, e o controle é feito através da vacinação 

de fêmeas de 3 a 8 meses, e diagnóstico e sacrifício de animais positivos (BRASIL, 2006). 

Relatos de brucelose em populações de animais silvestres existem desde o início do 

século 20 (DAVIS; ELZER, 2002; KILPATRICK; GILLIN; DASZAK, 2009). Ungulados silvestres são 

suscetíveis à infecção e doença, e podem transmitir o agente tanto para outros animais 

silvestres como para o gado (WILLIAMS et al., 1993; CROSS et al., 2010). Após décadas de 

programas de controle e erradicação, os Estados Unidos foram declarados como livre de 

brucelose em 2008; porém, no mesmo ano, novas infecções no gado foram encontradas. As 

populações de bisão (Bison bison) e cervos (Cervus elaphus canadensis) de vida livre foram 

identificadas como as principais fontes de transmissão da doença para humanos, configurando 

potencial risco de reintrodução da brucelose para o gado (DAVIS; ELZER, 2002; CROSS et al., 

2010; PROFFITT; WHITE; GARROTT, 2010). Estudos mostram que a soropositividade para 

brucelose nessas populações em Yellowstone chega a 50% (MEYER; MEAGHER, 1995). Como 

medida de controle, a vacinação desses animais vem sendo realizada. No entanto, as vacinas 

usualmente utilizadas em domésticos (S19 e RB51) não se mostraram eficazes para bisões ou 

cervos e novas vacinas deverão ser desenvolvidas (DAVIS; ELZER, 2002; PLUMB et al., 2007; 

KILPATRICK; GILLIN; DASZAK, 2009). Acredita-se que dificilmente seja possível a erradicação da 

brucelose bovina nos Estados Unidos, sem que antes a doença seja erradicada nas populações 

silvestres (DAVIS; ELZER, 2002; BIENEN; TABOR, 2006; KILPATRICK; GILLIN; DASZAK, 2009). A 

Europa, por sua vez, apresenta um cenário diferente: estudos mostram que os animais silvestres 

ao invés de agirem como reservatórios, são, na verdade, vítimas ocasionais da brucelose 
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transmitida pelo gado, não possuindo um papel importante na manutenção da doença 

(GORTAZAR et al., 2007; MUÑOZ et al., 2010). 

Entre os carnívoros, os relatos ocorrem em menor quantidade, e a infecção ocorre por 

meio da ingestão de fetos abortados de animais contaminados (ACHA; SZYFRES, 2001). Embora 

exista um relato da transmissão de B. abortus de cão infectado para o gado em condições 

experimentais e indícios de que essa transmissão possa também ocorrer em campo (KIOK et al., 

1978; GARIN-BASTUJI et al., 1988 apud FORBES, 1990, p. 911), os carnívoros não são 

considerados potenciais fontes de infecção (ACHA; SZYFRES, 2001). Relatos de isolamento de B. 

abortus e/ou exposição ao patógeno foram descritas para canídeos e ursídeos nos Estados 

Unidos, mustelídeos na Argentina (DAVIS, 1990; ACHA; SZYFRES, 2001), e grandes felinos 

mantidos em cativeiro, como leões, nos Estados Unidos (DAVIS, 1990) e onça-pintada, no Chile 

(OLIVARES; RIVEROS; PINOCHET, 1993). 

No Brasil, exposição à B. abortus foi descrita em queixadas do Pantanal sul mato-

grossense (ITO et al., 1998) e do Cerrado (KASHIVAKURA et al., 2004), catetos (Tayassu tajacu) 

mantidos em cativeiro no leste da Amazônia (MAYOR et al., 2006), lobos-guará (Chrysocyon 

brachyurus) provenientes da natureza e cativeiro (MAIA et al., 2000), e em uma onça-pintada de 

vida livre da Mata Atlântica (NAVA, 2008). 

 

 

3.3.2 Leptospira spp. 

 

 

As bactérias helicoidais do gênero Leptospira são causadoras da leptospirose, uma 

zoonose identificada como um problema de saúde pública mundial, que afeta animais 

domésticos, silvestres e humanos (ACHA; SZYFRES, 1986; LANGONI, 1999; LEVETT, 2001; 

VIJAYACHARI; SUGUNAN; SHRIRAM, 2008). Baseado em suas características fenotípicas, existem 

duas espécies de Leptospira: a L. interrogans, que é patogênica, e a L. biflexa, não patogênica. A 

L. interrogans possui mais de 200 variantes sorológicas, denominadas sorovares, que são 

definidas com base em características antigênicas. Cada sorovar está associado a uma espécie 

hospedeira em particular (ACHA; SZYFRES, 1986; LEVETT, 2001; O’KEEFE, 2002; VIJAYACHARI; 

SUGUNAN; SHRIRAM, 2008). 

A leptospirose já foi diagnosticada em todos os continentes, apresentando maior 

ocorrência em países de clima tropical e subtropical, principalmente em estações de altos níveis 

_____________________________ 
GARIN-BASTUJI, B.; COLCANAP, M.; TRAP, D. Le chien, reservoir potentiel de l’infection brucellique dans lês troupeaux bovins 
assainis: a partir d’un cas dans les cotes-du-nord. Epidemiol Sante Anim, v. 13, p. 69-79, 1988. 
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pluviométricos (ACHA; SZYFRES, 1986; VIJAYACHARI; SUGUNAN; SHRIRAM, 2008). É uma 

enfermidade relacionada às características sócioeconômicas, enchentes, e aspectos 

ocupacionais dos indivíduos (LANGONI, 1999; ARDUINO et al., 2009). No Brasil, a leptospirose é 

endêmica e está presente no rebanho bovino, em porcentagens que variam de 25,2% a 62,5% 

(FAVERO et al., 2001; MINEIRO et al., 2007), em porcos domésticos, com porcentagens de 47,1% 

(OSAVA et al., 2010), em cães, com porcentagens de 2,66% a 28,85% (FURTADO et al., 1997; 

JOUGLARD; BROD, 2000), e raramente ocorre em gatos (ACHA; SZYFRES, 1986). 

Pequenos mamíferos silvestres são os principais reservatórios da leptospirose na 

natureza (LANGONI, 1999; LEVETT, 2001). O gado, o porco e o cão são também considerados 

reservatórios da leptospirose (ACHA; SZYFRES, 1986; VIJAYACHARI; SUGUNAN; SHRIRAM, 2008). 

A transmissão direta ocorre principalmente pela excreção da bactéria na urina dos reservatórios, 

podendo ocorrer também através de tecidos e fluídos de animais infectados, na forma 

transplacentária ou pelo leite materno (ACHA; SZYFRES, 1986; LEVETT, 2001; VIJAYACHARI; 

SUGUNAN; SHRIRAM, 2008). A transmissão indireta é considerada a mais comum e ocorre 

através da água, solos ou alimentos contaminados pela urina do animal excretor (ACHA; 

SZYFRES, 1986). As bactérias sobrevivem por longos períodos em ambientes úmidos (ACHA; 

SZYFRES, 1986; VIJAYACHARI; SUGUNAN; SHRIRAM, 2008), e a porta de entrada no hospedeiro 

pode ser a pele intacta ou lesionada e mucosas oral, nasal ou conjuntiva (ACHA; SZYFRES, 1986). 

Os animais podem ser divididos em hospedeiros de manutenção ou hospedeiros 

acidentais (LEVETT, 2001). Hospedeiros de manutenção apresentam uma infecção crônica nos 

túbulos renais, mantendo a excreção do agente por um longo período e, embora possam 

desenvolver a doença, normalmente são cometidos por infecções subclínicas (LEVETT, 2001). Os 

hospedeiros acidentais, que incluem os humanos, podem ser assintomáticos ou apresentarem 

sinais clínicos severos (RICHARDSON; GAUTHIER, 2003), sendo capazes de excretar a leptospira 

por curto período de tempo (ACHA; SZYFRES, 1986). Em bovinos a forma crônica da doença está 

relacionada com perdas econômicas devido a problemas reprodutivos como infertilidade, 

aborto, nascimento de bezerros fracos e diminuição da produção leiteira (ACHA; SZYFRES, 1986). 

Em cães, a infecção pode variar de uma forma assintomática a quadros clínicos graves com 

icterícia e insuficiência renal. Os gatos raramente apresentam a enfermidade (ACHA; SZYFRES, 

1986; ANDRÉ-FONTAINE, 2006). O controle da leptospirose é feito através da vacinação dos 

suscetíveis, do tratamento dos animais doentes com antibioticoterapia, do controle dos 

reservatórios selvagens e da eliminação de excesso de água no ambiente (GUIMARÃES et al., 

1982/83; ACHA; SZYFRES, 1986; ARDUINO et al., 2009). 
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Evidências de exposição à Leptospira sp. foram descritas em diversas espécies de 

carnívoros silvestres de vida livre como o guaxinim (Procyon lotor), camgambá (Mephitis 

mephitis) (RICHARDSON; GAUTHIER, 2003), lobos-cinzentos (Canis lupus) (KHAN et al., 1991) e 

raposas-da-ilha (Urocyon littoralis) (CLIFFORD et al., 2006) nos Estados Unidos; e linces-ibéricos 

na Espanha (MILLÁN et al., 2009). O isolamento do agente foi relatado por Kingscote (1986) em 

raposas-vermelhas (Vulpes vulpes) de vida livre no Canadá. Alguns felinos do gênero Panthera, 

como o leão, o leopardo (Panthera pardus) e o tigre (Panthera tigris) mantidos em cativeiro em 

zoológico do México apresentaram sorologia positiva para a Leptospira sorovar Hebdomadis, 

Grippothyphosa e Pyrogenes, respectivamente – a única onça-pintada amostrada neste estudo 

não foi reagente (LUNA-ALVAREZ et al., 1996). Um leão mantido em cativeiro na Índia 

apresentou quadro clínico da leptospirose com hematúria e anorexia, e teve a leptospira isolada 

da urina (VIJAYARANI et al., 2009). 

No Brasil, há relatos de exposição à Leptospira spp. em animais de vida livre como 

veados-campeiros (Ozotoceros bezoarticus) (MATHIAS; GIRIO; DUARTE, 1999), cachorros-do-

mato (Cerdocyon thous), lobos-guará, cachorros-vinagres (Speothos venaticus), jaguatiricas 

(Leopardus pardalis), mão-pelada (Procyon cancrivorus) e onças-pardas (Puma concolor) (JORGE, 

2008), no Pantanal mato-grossense; e em queixadas, catetos e capivaras (ITO et al., 1998), 

porcos-monteiros (Sus scrofa), veado-campeiro e veado-mateiro (Mazama americana) (GIRIO et 

al., 2004), no Pantanal sul mato-grossense. Em animais mantidos em cativeiro no Sul, Guerra 

Neto et al. (2004) relataram a exposição à Leptospira spp. de onças-pardas, jaguatiricas, gatos-

maracajá (Leopardus wiedii), gatos-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) e 2 das 4 onças-

pintadas amostradas (sorovares Castellonis e Hardjo). Anticorpos contra Leptospira spp. também 

foram encontrados em onças-pintadas mantidas em cativeiro no zoológico de São Paulo 

(CORRÊA, 2000) e no Zoológico do Rio de Janeiro (sorovar Copenhageni) (LILENBAUM et al., 

2004). Em 11 onças-pintadas mantidas em cativeiro no Norte do Brasil nenhum animal foi 

positivo (ALMEIDA et al., 2009), e uma de oito onças-pintadas de vida livre amostradas na Mata 

Atlântica foi soropositiva para o sorovar Pomona (NAVA, 2008). 
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3.3.3 Toxoplasma gondii 

 

 

O Toxoplasma gondii é um protozoário, coccídeo intracelular obrigatório, pertencente à 

Família Sarcocystidae. É o parasita de maior sucesso no mundo, com capacidade de infectar, 

virtualmente, todas espécies homeotérmicas, incluindo os humanos (DUBEY; BEATIE, 1988; 

DUBEY, 2008; INNES, 2010). Os membros da Família Felidae, tanto domésticos quanto silvestres, 

são essenciais para o ciclo evolutivo do T. gondii, sendo os únicos hospedeiros definitivos do 

parasita (FRENKEL; DUBEY; MILLER, 1970; DUBEY; BEATIE, 1988). 

A toxoplasmose é uma infecção de ampla distribuição geográfica, sendo que 

aproximadamente um terço da população humana possui anticorpos para T. gondii (MONTOYA; 

LIESENFELD, 2004). É uma enfermidade de grande importância na Saúde Pública, acometendo 

principalmente mulheres grávidas e pacientes imunossuprimidos (URQUHART et al., 1998), 

responsável por grande impacto econômico, devido a problemas reprodutivos causados em 

animais de produção (MILLAR et al., 2008). No Brasil, estima-se que a prevalência de anticorpos 

para T. gondii em gatos varie de 10,2% (BRACCINI et al., 1992) a 87,3 % (CAVALCANTE et al., 

2006); em cães, de 3,1% (CHAPLIN et al., 1984) a 91 % (GERMANO; ERBOLATO; ISHIZUKA, 1985); 

e em bovinos de 3,4% (SILVA et al., 1982/83) a 71% (SANTOS et al., 2009b). 

O ciclo de vida do T. gondii possui três estágios de infecção: o taquizoíto e o bradizoíto 

(contido em cistos), que são formas assexuais e estão presentes em tecidos dos hospedeiros 

intermediários ou definitivos; e o esporozoíto (contido em oocistos), forma sexual, presente no 

trato gastrointestinal do hospedeiro definitivo. Os felinos se infectam principalmente através da 

ingestão de taquizoítos ou bradizoítos presentes em tecidos de roedores ou outros animais 

infectados (DUBBEY; BEATTIE, 1988; DUBEY, 1998; URQUHART et al., 1998; INNES, 2010). Podem 

também se infectar pela ingestão de oocistos esporulados ou pela transmissão transplacentária 

ou transmamária (URQUHART et al., 1998; revisado por FIALHO; TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009). Uma 

vez infectado, os felinos liberam os oocistos em suas fezes. No ambiente, os oocistos esporulam 

e se tornam infectantes (LINDSAY; BLAGBURN; DUBEY, 1997). O oocisto esporulado pode 

sobreviver em solos ou areias úmidas por até 18 meses (FRENKEL; DUBEY; MILLER, 1970; DUBEY; 

BEATIE, 1988). Gatos infectados com um ou mais bradizoítos podem excretar milhões de 

oocistos de T. gondii por um período de 1 a 2 semanas (DUBEY, 2001; DUBEY; SU, 2009). Os 

hospedeiros intermediários, por sua vez, se infectam através da ingestão do oocisto esporulado 

presente no ambiente (alimento ou água contaminada) ou pela ingestão de bradizoítos e 
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taquizoítos na carne de outro hospedeiro intermediário (URQUHART et al., 1998; DUBEY et al., 

2005). 

Na maioria das vezes, a infecção dos animais e humanos é assintomática. Porém, em 

quadros severos, a toxoplasmose pode comprometer o sistema nervoso central, causar 

alterações oculares ou aborto (URQUHART et al., 1998; MCALLISTER, 2005). Os hospedeiros 

definitivos, embora apresentem uma elevada soroprevalência de T. gondii, raramente 

manifestam a doença clínica (URQUHART et al., 1998; FIALHO; TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009). Não há 

um tratamento completamente satisfatório, e uma associação de pirimetamina com sulfadiazina 

é utilizada com sucesso (URQUHART et al., 1998). Para controle da infecção, em animais de 

produção, recomenda-se diminuir o número de gatos e ratos presentes nas criações (VIDOTTO 

et al., 1990; MILLAR et al., 2008) e incinerar restos fetais, com o objetivo de prevenir a infecção 

de gatos e outros animais (DUBEY, 1994). Para diminuir a infecção em cães, gatos ou animais 

silvestres mantidos em cativeiro recomenda-se não fornecer carnes cruas ou mal passadas, e 

evitar contato dos animais com solo ou areia contaminados (GREENE, 1990; SILVA et al., 2001a; 

BRESCIANI et al., 2008). Atualmente, existe apenas uma vacina comercial para ovinos, com o 

objetivo de reduzir abortos e a mortalidade neonatal (INNES, 2010). 

Algumas espécies de animais silvestres, como macacos do novo mundo (EPIPHANIO et 

al., 2000), marsupiais australianos (DUBEY; BEATTIE, 1988; HARTLEY; DUBEY; SPIELMAN, 1990), 

mamíferos marinhos (MILLER et al., 2004) e o gato-de-pallas (Otocolobus manul) (BROWN et al., 

2005) são extremamente sensíveis ao Toxoplasma gondii. Diversos canídeos e felinos mantidos 

em cativeiro ou em vida livre nas Américas do Norte, Central e Sul já foram descritos como 

soropositivos para o parasita (ZARNKE et al., 2000; ZARNKE et al., 2001; KIKUCHI et al., 2004; 

RILEY; FOLEY; CHOMEL, 2004; DEEM; EMMONS, 2005; FIORELLO et al., 2006). Felinos do gênero 

Panthera mantidos em cativeiro apresentam alta frequência de exposição ao agente, como 

descrito em leões, tigres, leopardos e onça-pintada nos Estados Unidos (SPENCER; 

HIGGINBOTHAM; BLAGBURN, 2003; DE CAMPS; DUBEY; SAVILLE, 2008) e na Austrália (HILL et al., 

2008); e leões no Senegal (KAMGA-WALADJO et al., 2009). Há também relatos da presença de 

sinais clínicos da toxoplasmose em um tigre (DORNY; FRANSEN, 1989) e dois leões (OCHOLI; 

KALEJAIYE; OKEWOLE, 1989) mantidos em zoológicos da Bélgica e Nigéria, respectivamente. Em 

animais de vida livre, leopardos e leões na África (SPENCER; MORKEL, 1993; PENZHORN et al., 

2002) foram expostos ao agente, e oocistos similares ao de T. gondii foram identificados nas 

fezes de onça-pintada em Belize (PATTON et al., 1986), e de leopardo na Tailândia (PATTON; 

RABINOWITZ, 1994). Recentemente, Demar et al. (2008) isolaram e fizeram a caracterização 
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molecular do T.gondii presente em uma onça-pintada de vida livre na Guiana Francesa, 

descrevendo uma variação genotípica atípica do parasita. 

No Brasil, existem relatos de lobos-guará (VITALIANO et al., 2004), quatis (Nasua nasua), 

mãos-peladas, gatos-do-mato-pequeno e jaguatiricas (SOGORB; JAMRA; GUIMARÃES, 1977) 

mantidos em cativeiro e jaguatiricas de vida livre (WHITEMAN, 2007) soropositivos  para T. 

gondii. Em felinos do gênero Panthera mantidos em zoológicos brasileiros, Silva et al. (2001b) e 

Rivetti Júnior et al. (2008) relataram a soropositividade para o agente em leões, tigres e 

leopardos. E, em amostragem com 865 felinos neotropicais mantidos em cativeiro, Silva et al. 

(2001a) relataram 54,6% dos animais, incluindo todas espécies de felinos neotropicais 

brasileiros, soropositivas ao agente, sendo que 63,2% (134/212) das onças-pintadas foram 

soropositivas. Pimentel et al. (2009) também relataram a soropositividade de uma onça-pintada  

mantida em cativeiro no Nordeste do Brasil. 

 

 

3.3.4 Vírus da raiva 

 

 

O vírus da raiva, Família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, é o agente etiológico da raiva, 

uma das zoonoses mais temidas e fatais do mundo (RODRIGUEZ et al., 2007; HAMPSON et al., 

2009). Responsável por sérios problemas veterinários e na saúde pública, a raiva atinge todos os 

mamíferos, sendo endêmica em cães ou animais silvestres, e tendo o homem como um 

hospedeiro acidental (FU, 1997; CORRÊA; PASSOS, 2001; BELOTTO et al., 2005). 

Com exceção da Austrália e Antártica, a raiva está presente em todos os continentes, e é 

responsável por aproximadamente 55.000 casos fatais em humanos por ano (OMS, 2010a). 

Através da vacinação massiva de cães domésticos, alguns países – como a Inglaterra, Irlanda e 

Japão – obtiveram sucesso na erradicação da doença (FU, 1997; RODRIGUEZ et al., 2007). Em 

países da Europa e América do Norte, embora erradicada em cães, a doença foi mantida na 

população de animais silvestres, como raposas, cangambás, coiotes e guaxinins (RUPPRECHT, 

1999; LACKAY; KUANG; FU, 2008; BLANTON et al., 2009). Em países da Ásia, África e América 

Latina, os cães continuam sendo os principais reservatórios, mantendo a alta incidência da raiva 

(BELOTTO et al., 2005). No Brasil, o Programa Nacional de Controle da Raiva foi implementado 

em 1974 pelo Ministério da Saúde, e consiste na vacinação dos cães, tratamento de pessoas 

mordidas por cães e realização de levantamentos epidemiológicos da doença (BELOTTO, 1988; 
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BELLOTO et al., 2005). Controlada na região Sul, a raiva encontra-se em declínio nas demais 

regiões do país, onde casos de raiva entre cães e gatos diminuíram, e os registros da doença em 

morcegos e animais silvestres terrestres aumentaram nos últimos anos (1997-2006) (BELOTTO et 

al., 2005; RODRIGUEZ et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2008). 

A principal forma de transmissão do vírus é através da mordedura de animais infectados 

(ACHA; SZYFRES, 1986; RODRIGUEZ et al., 2007). Embora raras, podem também ocorrer 

transmissões por via aérea, contato com ferimentos ou membranas mucosas (RODRIGUEZ et al., 

2007). Fora do hospedeiro a resistência do vírus é baixa, sendo rapidamente inativado 

(RUPPRECHT, 1999; RODRIGUEZ et al., 2007). O vírus da raiva possui um ciclo urbano e um ciclo 

silvestre, e tende a se adaptar a um hospedeiro, que mantém o vírus no ecossistema, e 

ocasionalmente infecta outras espécies (ACHA; SZYFRES, 1986; RUPPRECHT, 1999). Os felinos, 

por exemplo, apesar de serem transmissores efetivos da doença, não são considerados como 

reservatórios (ACHA; SZYFRES, 1986; RUPPRECHT, 1999). 

A raiva é uma doença grave, caracterizada por hipersalivação, agressividade, 

incoordenação motora, alteração no comportamento e morte inevitável (ACHA; SZYFRES, 1986; 

RUPPRECHT, 1999; RODRIGUEZ et al., 2007). Embora ainda não esclarecido, sabe-se que alguns 

hospedeiros expostos ao vírus adquirem imunidade natural, e não desenvolvem infecções letais 

– é o caso das raposas-vermelhas, cangambás e guaxinins (ACHA; SZYFRES, 1986; RODRIGUEZ et 

al., 2007; BOLZONI et al., 2008). Não há terapia efetiva para raiva. Os animais domésticos não 

vacinados e expostos ao vírus devem ser eutanasiados imediatamente. Animais saudáveis, 

quando mordem pessoas devem ser isolados e observados por 10 dias (NASPHV, 2001). Para 

animais silvestres ameaçados de extinção, a eutanásia não é uma pratica adotada, 

principalmente se não existirem precedentes, se o animal estiver em bom estado de saúde e se a 

mordida tiver sido provocada (RUPPRECHT, 1999). Dessa forma, o animal deve ser mantido em 

quarentena (RUPPRECHT, 1999). A prevenção da raiva baseia-se na vacinação de hospedeiros e 

controle de reservatórios (BELOTTO et al., 2005; RODRIGUEZ et al., 2007; JACKSON, 2008). O 

ciclo urbano vem sendo controlado pela vacinação de animais domésticos; os ciclos silvestres, 

porém, são de difícil controle (RODRIGUEZ et al., 2007). Em países da Europa e América do 

Norte, apesar da complexidade, a vacinação, através de vacinas recombinantes ou atenuadas, de 

raposas, guaxinins e coiotes é um sucesso (RUPPRECHT, 1999; CROSS; BUDDLE; ALDWELL, 

2007;BLANTON et al., 2009; revisado por SLATE et al., 2009). Porém, nem todas as vacinas orais 

são eficazes para todas as espécies de reservatórios terrestres (HENDERSON et al., 2009). 
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A raiva foi responsável por declínios populacionais em espécies ameaçadas como os 

cachorros-selvagens-africanos no Quênia (KAT et al., 1995) e no Serengeti (GASCOYNE et al., 

1993) e os lobos-da-etiópia (SILLERO-ZUBIRI; KING; MACDONALD, 1996). Em Zimbabwe, um 

estudo retrospectivo do vírus em 2.107 amostras de animais silvestres diagnosticou casos de 

raiva em 73,1% das amostras, evidenciando que, na região, o ciclo silvestre da doença é mantido 

principalmente por chacais (Canis mesomelas e C. adustus) (79,8% dos positivos; PFUKENYI et al., 

2009). Este mesmo estudo apresentou espécies de felinos como serval (Felis serval), gato-

selvagem (Felis lybica), guepardo (Actinonyx jubatus), leopardo e leão positivos para a raiva 

(PFUKENYI et al., 2009). Casos de raiva em felinos silvestres foram registrados em leões, tigres, 

leopardos, guepardos, onças-pardas, lince-pardo (Lynx rufus) e jaguatiricas (JAYAKUMAR et al., 

1989; revisado por RUPPRECHT, 1999). Nos Estados Unidos, linces-pardos e onças-pardas foram 

positivas para o vírus (BLANTON et al., 2009); e no Quênia, um leão diagnosticado com raiva veio 

a óbito (BWANGAMOI; ROTTCHER; WEKESA, 1990). Na Namíbia, Thalwitzer et al. (2010) 

descreveram guepardos de vida livre e cativeiro soropositivos para o vírus e, no Peru, uma 

jaguatirica criada como animal de estimação apresentou sinais clínicos e desfecho fatal da 

doença (FRYE; CUCUEL, 1968). Onças-pintadas também foram diagnosticadas com raiva por 

Santos e Tokarnia (1969 apud JAYAKUMAR et al., 1989, p. 1076). 

No Nordeste do Brasil, o crescente caso de raiva em cachorros-do-mato chamou a 

atenção para a existência de um ciclo silvestre da doença na região, onde o canídeo silvestre é o 

principal reservatório, evidenciando também a necessidade de medidas de controle da raiva 

específicas para a espécie (CARNIELI JÚNIOR et al., 2006; CARNIELI JÚNIOR et al., 2008; CARNIELI 

JÚNIOR et al., 2009). Casos de raiva já foram diagnosticados também em uma onça-pintada 

(PICCININI; FREITAS, 1985), uma jaguatirica e um gato-do-mato-pequeno (GAMBETA et al., 1979 

apud CORRÊA; PASSOS, 2001, p. 494), além do diagnóstico da raiva em primatas, mãos-peladas, 

quatis (FAVORETTO et al., 2006; CARNIELI JÚNIOR et al., 2009), capivara e lontra (Lutra 

longicaudis) (PICCININI; FREITAS, 1985). Exposição ao vírus foi relatada por Jorge (2008) em 

cachorro-do-mato, cachorro-vinagre, mão-pelada e onça-parda de vida livre no Pantanal mato-

grossense e em onça-pintada por Widmer (2009) no Pantanal sul mato-grossense. 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
SANTOS, A. D. J.; TOKARNIA. Arq. Inst. Biol. Anim. Rio de J., 3:1. Vet Bull., 31: Abs. 4090 
GAMBETA, W. R.; CHAMELET, E. L. B.; SOUZA, L. T. M.; AZEVEDO, M. P. Instituto Pasteur de São Paulo, 75 anos de atividade (1903 
- 1978): análise histórica de sua atuação técnica e científica na profilaxia da raiva. São Paulo: Instituto Pasteur, 1979. 
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3.3.5. Vírus da cinomose 

 

 

O vírus da cinomose, pertencente ao gênero Morbillivirus, Família Paramixoviridae, é o 

agente etiológico da doença infecciosa mais importante de cães domésticos em todo o mundo 

(DEEM et al., 2000). Diferentes famílias da Ordem Carnivora são suscetíveis ao vírus – Canidae, 

Felidae, Hyaenidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae e Viverridae (ANDERSON, 1995; APPEL; 

SUMMERS, 1995; revisado por DEEM et al., 2000; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007) –, sendo 

responsável por causar significativos declínios populacionais em animais silvestres de vida livre 

como os furões-de-pata-negra, nos Estados Unidos (WILLIAMS et al., 1988), cachorros-selvagens-

africanos, no Quênia (ALEXANDER; APPEL, 1994), e leões, no Serengeti (ROELKE-PARKER et al., 

1996). 

A cinomose tem ocorrência mundial. Mesmo países desenvolvidos que reduziram a 

incidência da doença através da vacinação regular da população canina ainda apresentam surtos 

esporádicos (ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). No Brasil, a enfermidade é endêmica, podendo 

representar até 6% de todas as ocorrências clínicas e 11% dos óbitos em cães (HEADLEY; GRAÇA, 

2000). 

Os cães domésticos são os principais reservatórios (ALEXANDER et al., 1995; ROELKE-

PARCKER et al., 1996). Porém, carnívoros silvestres, como os mustelídeos e procionídeos, 

também podem ser reservatórios da infecção (VAN MOLL et al., 1995; KAPIL et al., 2008). O vírus 

é transmitido por contato direto com as secreções nasais e orais e urina dos animais infectados, 

aerossóis ou fômites (APPEL; SUMMERS, 1995; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; DEEM et al., 2000; 

ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007) e, embora excretado por períodos prolongados, é rapidamente 

inativado fora do hospedeiro (KENNEDY-STOSKOPF, 1999; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). 

A patogenicidade do vírus varia de acordo com a espécie acometida, podendo resultar 

em uma infecção inaparente ou causar alta taxa de mortalidade (KENNEDY-STOSKOPF, 1999; 

ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). A maioria dos cães domésticos infectados desenvolve uma 

resposta imune celular e humoral eficaz e não manifesta sinais clínicos (DEEM et al., 2000; ARNS; 

SPILKI; ALMEIDA, 2007). Os gatos domésticos são assintomáticos, apresentando uma infecção 

não patogênica, e não eliminam o vírus (APPEL  et al., 1974; HARDER et al., 1996; ARNS; SPILKI; 

ALMEIDA, 2007). Quando ocorrem, os sinais clínicos, nos cães, incluem o sistema respiratório e 

gastrointestinal, apresentando secreções nasais e oculares e diarreia; na forma grave, o vírus 

atinge o sistema nervoso central, causando alterações como encefalite e desmielinização 
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(APPEL; SUMMERS, 1995; DEEM et al., 2000; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). Não há terapia 

específica e nenhum protocolo existente possui eficiência comprovada, sendo uma doença de 

prognóstico desfavorável (DEEM et al., 2000; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). A vacina com vírus 

atenuado, disponível no mercado, embora segura e eficiente para cães domésticos, pode ser 

perigosa para diversos carnívoros silvestres (MONTALI et al., 1994; APPEL; SUMMERS, 1995; 

KENNEDY-STOSKPOF, 1999). A vacina inativada, que seria eficaz e segura para felinos silvestres, 

não está disponível comercialmente (APPEL; SUMMERS, 1995). 

A cinomose foi responsável por dois importantes surtos em grandes felinos: em 1992, 

nos Estados Unidos, quando uma epidemia acometeu leões, leopardos, tigres e uma onça-

pintada mantidos em cativeiro (APPEL et al., 1994); e em 1994, no Serengeti, quando dizimou 

30% da população de leões de vida livre daquela região (ROELKE-PARKER et al., 1996). Na 

epidemia dos Estados Unidos, 35 dos 74 animais infectados apresentaram sinais clínicos da 

doença, e 17 vieram a óbito (APPEL et al., 1994). Este surto infectou também onças-pardas, 

linces-pardos, serval e gato-maracajá, mas apenas os membros do gênero Panthera vieram a 

óbito (APPEL et al., 1994). Acredita-se que os guaxinins, residentes nas áreas do entorno, foram 

os responsáveis pela transmissão do vírus (APPEL et al., 1994). No Serengeti, o vírus 

provavelmente se originou dos cães domésticos que moram no entorno do parque, que 

infectaram os canídeos silvestres (hienas - Crocuta crocuta, cachorro-selvagem-africano, 

raposas-de-orelha-de-morcego - Otocyon megalotis), e esses agiram como hospedeiros 

transitórios entre os cães domésticos e os leões (ROELKE-PARKER et al., 1996; CLEAVELAND et 

al., 2000; CLEAVELAND et al., 2007). Os testes moleculares posteriormente realizados 

comprovaram a similaridade genética dos vírus isolados nas epidemias com o vírus dos cães 

domésticos (ROELKE-PARKER et al., 1996; CARPENTER et al., 1998). 

O exemplar monitoramento da população de leões no Serengeti, que permitiu a coleta 

sistemática de amostras biológicas da população ao longo dos anos, demonstrou que exposições 

ao vírus da cinomose também ocorreram em anos anteriores (ROELKE-PARKER et al., 1996; 

PACKER et al., 1999) e posteriores ao surto relatado, porém, em ambos os casos, sem estar 

associado à morbidade ou mortalidade  de animais (CLEAVELAND et al., 2007; MUNSON et al., 

2008). Em recente estudo, Munson et al. (2008) relataram que o alto nível de hemoparasitas, 

Babesia spp., encontrado nos animais infectados por cinomose pode ter contribuído para a 

epidemia fatal da doença no surto de 1994. 

A exposição ao vírus com sinais clínicos da doença e óbito foram também relatados em 

um tigre (BLYTHE et al., 1983), dois leopardos-das-neves (Uncia uncia) (FIX et al., 1989) e dois 
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filhotes de tigres mantidos em cativeiro nos Estados Unidos (GOULD; FENNER, 1983). Exposição 

ao vírus em felinos mantidos em cativeiro foi descrita em leões da Índia (RAMANATHAN; MALIK; 

PRASAD, 2007) e do Japão (ENDO et al., 2004), onças-pintadas dos Estados Unidos (APPEL et al., 

1994); e guepardos da Namíbia (THALWITZER et al., 2010). Em felinos de vida livre, a 

soropositividade para cinomose foi relatada em leões da Uganda (DRICIRU et al., 2006), 

guepardos, leopardos e caracais (Felis caracal) da Namíbia (MUNSON et al., 2004; THALWITZER 

et al., 2010) e jaguatiricas da Bolívia (FIORELLO et al., 2007). Além de ter sido relatada a 

exposição à cinomose em diversos canídeos de cativeiro e vida livre (DAVIDSON et al., 1992; 

GESE et al., 1991; VAN DE BILDT et al., 2002; DEEM; EMMONS, 2005; CLIFFORD et al., 2006; 

FIORELLO et al., 2007; FERREYRA et al., 2009; GOWTAGE-SEQUEIRA et al., 2009; MILLÁN et al., 

2009). 

No Brasil, a ocorrência da cinomose foi relatada em canídeos e mustelídeos mantidos em 

cativeiro (REGO et al., 1997) e como causa morte de 19,4% de lobos-guará de cativeiros, que 

apresentaram sinais clínicos da doença (MAIA; GOUVEIA, 2002). Exposição ao vírus foi relatada 

em lobos-guará, mão-pelada, onça-parda, cachorros-do-mato e jaguatirica de vida livre no 

Pantanal (JORGE, 2008). O vírus foi também isolado de um cachorro-do-mato encontrado em 

área suburbana no Brasil, com sinais clínicos da doença (MEGID et al., 2009). Na Mata Atlântica, 

seis onças-pintadas e uma onça-parda de vida livre foram soropositivas para o vírus em análises 

de 30 amostras de felinos silvestres (NAVA et al., 2008). 

 

 

3.3.6 Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) 

 

 

O vírus da imunodeficiência felina (FIV), assim como o vírus da leucemia felina (FeLV), é 

membro da Família Retroviridae, causa infecção persistente em gatos domésticos e é importante 

para a conservação das espécies de felinos silvestres ameaçadas em todo o mundo (KENNEDY-

STOSKOPF, 1999; FILONI et al., 2008). 

O FIV pertence ao gênero Lentivirus, mesmo gênero do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Embora apenas duas espécies de lentivírus felinos sejam reconhecidas pelo 

Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV, 2009), vírus espécie-específicos já foram isolados 

em sete felinos não domésticos: onça-parda, leão, leopardo, guepardo, jaguatirica, gato-
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mourisco (Puma yagouaroundi) e gato-de-pallas (OLMSTED et al., 1992; BROWN et al., 1994; 

OSOFSKY et al., 1996; TROYER et al., 2004; TROYER et al., 2005; O’BRIEN et al., 2006b). 

Estudos mostram que 31 espécies de felinos são susceptíveis a infecção pelo FIV, 

podendo ser infectadas pelo vírus espécie-específico ou o vírus não nativo (TROYER et al., 2005; 

O’BRIEN et al., 2006b; PECON-SLATTERY et al., 2008). A distribuição do FIV é endêmica nas 

populações de felinos silvestres de vida livre da África e, em menor frequência, na maioria das 

populações da América do Sul, sendo rara em felinos da Europa ou Ásia (TROYER et al., 2005; 

O’BRIEN et al., 2006b). Em gatos domésticos, a situação epidemiológica mundial mostra uma 

frequência do FIV entre 2,5% e 44% (HARTMANN, 1998; LURIA et al., 2004; LEVY et al., 2006; 

BLANCO et al., 2009; GLEICH; KRIEGER; HARTMANN, 2009), e, no Brasil, estudos realizados na 

região sudeste apresentaram uma frequência de 2,7% a 75,8% (CAXITO et al., 2006; MENDES-DE-

ALMEIDA et al., 2007). 

A principal forma de transmissão do vírus, em gatos domésticos, ocorre através de 

mordidas, pela saliva. Pode ser também transmitido pelo sêmen, leite ou fômites (RAVAZZOLO; 

COSTA, 2007; HOSIE et al., 2009). O vírus não permanece por muito tempo no ambiente e 

rapidamente é inativado (KENNEDY-STOSKOPF, 1999; HOSIE et al., 2009). Embora ainda não 

elucidado, acredita-se que a transmissão do vírus entre felinos silvestres seja similar, sendo que 

felinos com hábitos sociais, que vivem em grupos, têm mais chances de transmitir o vírus do que 

felinos com hábitos solitários. Diversos estudos relatam que a transmissão em silvestres deve 

ocorrer através de brigas durante períodos reprodutivos ou, entre espécies diferentes, durante 

encontros agressivos que possam resultar na predação do animal infectado (BROWN; 

MITHTHAPALA; OBRIEN, 1993; FRANKLIN et al., 2007; FILONI et al., 2008; TROYER et al., 2008). O 

risco da transmissão entre felinos domésticos e silvestres não é conhecido, porém Nishimura et 

al. (1999) relataram a transmissão do FIV de gato doméstico para um gato-leopardo (Prionailurus 

bengalensis) de vida livre.  

Os sinais clínicos em gatos domésticos são variados e frequentemente não específicos. 

Normalmente os animais infectados passam por um período assintomático seguido de depleção 

dos linfócitos T auxiliares (CD4+), imunossupressão e infecções secundárias, apresentando alta 

mortalidade. Podem apresentar linfoadenopatia generalizada, febre, depressão e neutropenia, 

ou mesmo nunca desenvolverem sinais clínicos relacionados ao FIV (RAVAZZOLO; COSTA, 2007; 

HOSIE et al., 2009). Os sinais da infecção em felinos silvestres ainda são desconhecidos, e 

embora acredite-se que não sigam os padrões das manifestações observadas em gatos 

domésticos (OLMSTED et al., 1992; CARPENTER; O’BRIEN, 1995; O’BRIEN et al., 2006b), sinais 
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clínicos, imunológicos e patológicos semelhantes aos causados pelo lentivirus já foram relatados 

em leões infectados de vida livre (ROELKE et al., 2009) e mantidos em cativeiro (POLI et al., 

1995). Estudos filogenéticos atribuem a baixa patogenicidade do FIV em felinos silvestres como 

consequência da coadaptação das cepas espécie-específicas com seus respectivos hospedeiros 

(OLMSTED et al., 1992; BROWN; MITHTHAPALA; OBRIEN, 1993; BROWN et al., 1994; CARPENTER 

et al., 1995; O’BRIEN et al., 2006b; PECON-SLATTERY et al., 2008; TROYER et al., 2008). Porém, 

considerando que espécies de lentivírus próximas são conhecidas por causar imunodeficiência 

em gatos domésticos, humanos e algumas espécies de primatas asiáticos, a infecção em felinos 

silvestres deve ser cuidadosamente monitorada (OLMSTED et al., 1992; BROWN; MITHTHAPALA; 

O´BRIEN, 1993; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; TROYER et al., 2005; O’BRIEN et al., 2006b; ROELKE 

et al., 2009). O controle em felinos domésticos é feito através da separação de animais 

infectados (FILONI et al., 2008; HOSIE et al., 2009). A vacina para FIV, existente nos Estados 

Unidos, Austrália e Nova Zelândia, parece não ser efetiva e não é recomendada, assim como a 

eutanásia de animais positivos, uma vez que os animais podem ser assintomáticos e nunca 

desenvolverem sinais clínicos (KENNEDY-STOTSKOPF, 1999; FILONI et al., 2008; HOSIE et al., 

2009). É recomendado manter gatos domésticos longe de áreas preservadas e longe de 

criatórios ou zoológicos com o objetivo de evitar a transmissão para felinos selvagens (FILONI et 

al., 2008). 

Troyler et al. (2005) relataram que animais de vida livre apresentam maior incidência do 

FIV (40-50%) do que animais de cativeiro (7-13%), em estudo realizado com 3.055 indivíduos de 

35 espécies de felinos. Este trabalho demonstrou também que as cinco espécies do gênero 

Panthera já foram expostas ou apresentaram o vírus. Onças-pintadas mantidas em cativeiro 

foram soropositivas para o agente (BARR et al., 1989; BROWN; MITHTHAPALA; O´BRIEN, 1993) e, 

no Brasil, Leal e Ravazzolo (1998) também detectaram a presença do agente em cinco de oito 

onças-pintadas analisadas. Na Mata Atlântica, em recente estudo realizado por Nava (2008), oito 

onças-pintadas não reagiram para o FIV. 

 

 

3.3.7 Vírus da Leucemia Felina (FeLV)  

 

 

O FeLV pertence ao gênero Gammaretrovirus, possui distribuição mundial e ao contrário 

do FIV, não parece ser endêmico de felinos selvagens (KENNEDY-STOSKOPF, 1999). Apesar de 
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poucos relatos existirem e de normalmente não representar risco para maioria das populações 

(KENNEDY-STOSKOPF, 1999; FROMONT et al., 2000; FILONI et al., 2008), algumas espécies já se 

mostraram mais suscetíveis ao vírus, como o lince-ibérico (LÓPEZ et al., 2009; MELI et al., 2009) 

e o gato-selvagem-europeu (Felis silvestris) (DANIELS et al., 1999; LEUTENEGGER et al., 1999; 

FROMONT et al., 2000). Em gatos domésticos, a prevalência da doença em locais de grande 

densidade de animais é de até 33%, e 1% em ambientes onde o contato entre os gatos é apenas 

casual (RAVAZZOLO; COSTA, 2007). Na região sudeste do Brasil, estudos relataram a frequência 

de até 39,4% do FeLV em gatos domésticos (MENDES-DE-ALMEIDA et al., 2007; MACIEIRA et al., 

2008). 

A principal fonte de infecção do FeLV é o gato doméstico. A transmissão ocorre 

principalmente por contato direto, através da saliva ou secreções nasais. Apesar de também 

estar presente em urinas e fezes, estas não são as principais vias de transmissão, pois o vírus 

sobrevive pouco tempo no ambiente. Há também a possibilidade de transmissão vertical ou 

através de fômites (HOOVER et al., 1991; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; RAVAZZOLO; COSTA, 

2007). Embora não esteja descartada a hipótese de que o vírus seja capaz de se manter em 

algumas populações de felinos selvagens (MCORIST et al., 1991; LUTZ et al., 1992; DANIELS et al., 

1999), acredita-se que na maioria dos casos seja resultado de interações com gatos domésticos, 

através de agressão ou predação (CITINO, 1986; JESSUP et al., 1993; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; 

LÓPEZ et al., 2009). 

Gatos domésticos infectados podem apresentar linfomas, leucemia, anemia, além do 

quadro de imunodeficiência. A infecção pode progredir para uma recuperação clínica completa 

ou infecção latente (HOOVER et al., 1991; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; RAVAZZOLO; COSTA, 

2007). Em gatos-selvagens-europeus a infecção não apresenta alta patogenicidade (DANIELS et 

al., 1999; FROMONT et al., 2000), porém, para as demais espécies de felinos silvestres, o FeLV é 

considerado patogênico (WORLEY; WILLIANS; BARKER, 2001; MARKER et al., 2003; FILONI et al., 

2008; LÓPEZ et al., 2009). Não há tratamento para gatos infectados e o controle envolve o 

isolamento de animais positivos (HARTMANN et al., 1999). As vacinas contra o FeLV são 

eficientes, e podem também ser utilizadas em felinos silvestres. Entretanto, a vacinação de 

animais em locais com baixo risco de exposição ao agente não é recomendada (KENNEDY-

STOSKOPF, 1999; RAVAZZOLO; COSTA, 2007; FILONI et al., 2008). Assim, recomenda-se afastar 

gatos domésticos de áreas preservadas, criatórios ou zoológicos (KENNEDY-STOSKOPF, 1999). 

Na Espanha, recentemente, o FeLV foi responsável por um surto nas populações de 

linces-ibéricos de vida livre, causando sinais agudos da doença e morte de muitos animais 
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(LÓPEZ et al., 2009; MELI et al., 2009). Um plano de manejo foi estabelecido por profissionais 

com objetivo de controlar o foco da infecção, reduzindo a população de gatos ferais do entorno, 

vacinando todos os linces negativos para o patógeno e removendo linces virêmicos da natureza 

(LÓPEZ et al., 2009). 

Antígenos virais do FeLV foram detectados em leopardo nebuloso (Neofelis nebulosa) 

mantido em cativeiro (CITINO, 1986) e em onças-pardas (CUNNINGHAM et al., 2008) e gatos-do-

deserto (Felis margarita) (OSTROWSKI et al., 2003) de vida livre. O vírus foi isolado de um 

guepardo (MARKER et al., 2003) e um gato-leopardo (RASHEED; GARDNER, 1981) mantidos em 

cativeiro, além de onças-pardas (JESSUP et al., 1993; CUNNINGHAM et al., 2008), gatos-silvestres 

(BOID et al., 1991; MCORIST et al., 1991; DANIELS et al., 1999) e linces-ibéricos de vida livre 

(LÓPEZ et al., 2009; MELI et al., 2009).  

No Brasil, o vírus foi isolado de uma jaguatirica e um gato-do-mato-pequeno mantidos 

em cativeiro (GUIMARÃES et al., 2009), e antígenos virais ou sorologia positiva ao FeLV foram 

detectados em onças-pardas, gatos-maracajás, gato-mourisco, jaguatirica, gato-do-mato-

pequeno, gato-do-mato-grande (Oncifelis geoffroyi), gato-palheiro (Leopardus colocolo) e onça-

pintada mantidos em cativeiro, e jaguatirica (SCHMITT et al., 2003) e onças-pardas (FILONI et al., 

2006) de vida livre. 

 

 

3.3.8 Hepatozoon spp. 

 

 

Hepatozoon spp. é um protozoário do Filo Apicomplexa, Família Hepatozoidae, causador 

da hepatozoonose, doença transmitida por artrópodes, que acomete principalmente os 

carnívoros domésticos e silvestres (BANETH, 2003; PALUDO et al., 2005). 

Duas espécies são encontradas infectando os cães: o Hepatozoon canis, na África, Ásia, 

Europa e América do Sul; e o Hepatozoon americanum, nos Estados Unidos (BANETH, 2003; LI et 

al., 2008; RUBINI et al., 2008). No Brasil, a espécie Hepatozoon canis foi recentemente 

caracterizada molecularmente (RUBINI et al., 2005), tendo sido descrita na região Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul, com frequências de 5,9% a 77,39% (PALUDO et al., 2003; O’DWYER et al., 

2006; MUNDIM et al., 2008; LASTA et al., 2009). A hepatozoonose felina é rara, sendo que 

poucos relatos existem na Índia, África, Estados Unidos, Israel, Brasil, Espanha e França (BANETH, 

2003; ORTUÑO et al., 2008). Pouco se conhece sobre a infecção nos gatos, e a espécie de 



56 

Hepatozoon responsável pela enfermidade, nos felinos, continua indeterminada (BANETH et al., 

1998). Com base na diferença morfológica entre os gametócitos, Beaufils, Martin-Granel e 

Jumelle (1998) sugeriram aceitar duas espécies: H. canis e H. felis, da mesma forma que Criado-

Fornelio et al. (2006). No Brasil, porém, Rubini et al. (2006) descreveram o H. felis 

molecularmente semelhante ao H. canis. 

A transmissão ocorre através da ingestão do artrópode vetor contendo o oocisto do 

Hepatozoon spp. (BANETH, 2003). Após a ingestão do vetor, ou parte dele, o oocisto se rompe, 

os esporozoítos são liberados no intestino, penetram em sua parede, invadem células 

mononucleares e são disseminados para órgãos hemolinfáticos (como pulmão, coração e baço) 

do hospedeiro. Nestes órgãos, são formados os merontes, e no seu interior, por divisão 

assexuada, merozoítos, que formam os micromerozoítos e os macromerozoítos. Os 

macromerozoítos são liberados e invadem novas células, formando novos merontes; e os 

micromerozoítos invadem os leucócitos ou monócitos, desenvolvendo os gamontes. O artrópode 

vetor se torna infectado ao se alimentar de um hospedeiro parasitêmico (BANETH, 2003). O 

principal vetor do H. canis é o carrapato Rhipicephalus sanguineus (BANETH, 2003), sendo que 

no Brasil identificou-se a capacidade do Amblyomma ovale em transmitir a doença (FORLANO et 

al., 2005; RUBINI et al., 2009). Acredita-se que outras espécies do gênero Amblyomma possam 

também transmitir H. canis no Brasil (O’DWYER; MASSARD; SOUZA, 2001; RUBINI et al., 2008; 

SPOLIDORIO et al., 2009). Embora não se conheça o vetor da hepatozoonose felina (BANETH, 

2003; ORTUÑO et al., 2008), sabe-se que outros artrópodes, como as pulgas, atuam como 

vetores para diferentes espécies de Hepatozoon spp. (WATKINS; MOSHIER; PINTER, 2006). Mc 

Cully et al. (1975) e Smith (1996) sugerem a transmissão através da predação de animais 

infectados. 

Os sinais clínicos da infecção causada pelo H. canis variam de inaparentes a severos, e a 

doença pode ser secundária a outras enfermidades, dependendo da parasitemia e imunidade do 

animal (URQUHART et al., 1998; O’DWYER; MASSARD; SOUZA, 2001; BANETH, 2003; MUNDIM et 

al., 2008; SPOLIDORIO et al., 2009). Os cães podem apresentar febre, letargia, perda de peso e 

anemia (GONDIM et al., 1998; BANETH, 2003; O’DWYER et al., 2006). Os gatos podem 

apresentar os mesmos sinais clínicos (PEREZ; RUBINI; O'DWYER, 2004), sendo que, na maioria 

dos casos há evidências de que os tecidos musculares são afetados, elevando os níveis de suas 

enzimas musculares (BANETH et al., 1998; PEREZ; RUBINI; O´DWYER, 2004). O tratamento 

consiste em uma combinação de antiprotozoários (BANETH, 2003), e a prevenção é feita através 

do controle regular dos carrapatos (URQUHART et al., 1998; BANETH, 2003). 
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Hepatozoon spp. foi diagnosticado parasitando raposas-vermelhas em Portugal 

(CONCEIÇÃO-SILVA et al., 1988) e Espanha (CRIADO-FORNELIO et al., 2006); cachorros-selvagens-

africanos na África do Sul (VAN HEERDEN et al., 1995; MATJILA et al., 2008); hienas na Tanzânia e 

África do Sul (MCCULLY et al., 1975; EAST et al., 2008), chacal na África do Sul (MCCULLY et al., 

1975); guaxinim na Venezuela (CRIADO-FORNELLIO et al., 2009); coiote (Canis latrans) (DAVIS; 

ROBINSON; CRAIG, 1978; MERCER et al., 1988), lince-pardo (LANE; KOCAN, 1983; MERCER et al., 

1988) e jaguatiricas (MERCER et al., 1988) nos Estados Unidos; gato-de-pallas (BARR et al., 1993), 

gatos-selvagens do Japão (KUBO; MIYOSHI; YASUDA, 2006), leões, leopardos e guepardos na 

Tanzânia, Quênia e África do Sul (BROCKLESBY; VIDLER, 1963; MCCULLY et al., 1975; AVERBECK 

et al., 1990; MUNSON et al., 2008); e uma onça-pintada de vida livre na Venezuela (CRIADO-

FORNELLIO et al., 2009). 

No Brasil, Hepatozoon canis foi identificado em capivaras (CRIADO-FORNELLIO et al., 

2009), cachorros-do-mato e raposinha-do-campo (Pseudalopex vetulus) de vida livre (CRIADO-

FORNELLIO et al., 2006) na região Sul do país, e em cachorro-do-mato de vida livre na região 

Sudeste (ALENCAR; SANTAREM; KOHAYAGAWA, 1997). Criado-Fornellio et al. (2006) 

identificaram em um cachorro-do-mato espécie semelhante ao H. americanum. Metzger et al. 

(2008) relataram a presença de Hepatozoon spp. em um gato-do-mato-pequeno e jaguatiricas 

nascidas em vida livre, todas sem sinais clínicos. Widmer (2009) identificou Hepatozoon spp. com 

98% de similaridade ao H. felis em 10 onças-pintadas de vida livre do Pantanal, MS. 

 

 

3.3.9 Babesia spp. 

 

 

A Babesia spp. é um hematozoário da Classe Piroplasmida, Família Babesiidae 

responsável por uma das principais doenças transmitida por carrapatos no mundo, a babesiose 

(URQUHART et al., 1998). Diversas espécies do gênero Babesia são conhecidas, parasitando 

diferentes espécies de animais domésticos (AYOOB; HACKNER; PREITTE, 2010). 

No Brasil, os bovinos são normalmente parasitados pelo B. bovis e B. bigemina com 

índices de 27,80% (ALVES, 1987) a 98,72% (LINHARES et al., 1992), tendo o carrapato 

Rhipicephalus microplus como principal vetor (SOARES et al., 2000). A maioria dos casos de 

babesiose canina no Brasil é causada pela B. canis vogeli (PASSOS et al., 2005), porém existem 

alguns relatos recentes de B. gibsoni como agente etiológico (TRAPP et al., 2006). Endêmica em 
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todas as regiões do Brasil, a frequência da babesiose canina varia de 1,9% (SOARES et al., 2006) a 

66,9% (RIBEIRO et al., 1990) e é transmitida pelo Rhipicephalus sanguineus (MAIA et al., 2007; 

DANTAS-TORRES, 2008). Apesar de poucos relatos, a presença de inclusões semelhantes a 

Babesia spp. já foi relatada em gatos domésticos no Brasil (GAZETA; MONTEIRO; ABOUD-DUTRA, 

2004; MENDES-DE-ALMEIDA et al., 2004; DANTAS-TORRES; FIGUEIREDO, 2006). 

No hospedeiro definitivo, a Babesia spp. multiplica-se por fissão binária nas hemácias, 

produzindo merozoítos. Os carrapatos vetores são infectados ingerindo o sangue parasitêmico 

do hospedeiro. No carrapato, os merozoítos passam por um ciclo complexo que resulta na 

produção de esporozoítos nas glândulas salivares dos carrapatos. Através da saliva do carrapato, 

os esporozoítos infectantes são transmitidos para a circulação do hospedeiro (URQUHART et al., 

1998). Essa transmissão ocorre entre 2 e 3 dias após a fixação do carrapato no hospedeiro 

(UILENBERG, 2006), no qual, após a fissão binária na hemácia, a célula se rompe e os organismos 

são liberados, penetrando em novas hemácias (URQUHART et al., 1998). 

A patogenicidade da Babesia spp. depende das espécie e cepa infectantes (TABOADA; 

MERCHANT, 2001). Na infecção com uma espécie de baixa patogenicidade, os sinais podem ser 

inaparentes ou moderados (URQUHART et al., 1998). A babesiose é caracterizada por anemia, 

febre, anorexia, desidratação e perda de peso (URQUHART et al., 1998; PASSOS et al., 2005). 

Fármacos antiprotozoários e tratamento suporte são as principais terapias (DANTAS-TORRES; 

FIGUEIREDO, 2006; AYOOB; HACKNER; PRITTIE, 2010). A prevenção, por sua vez, é feita 

evitando-se a infestação de carrapatos (URQUHART et al., 1998), sendo importante o 

conhecimento da biologia e ecologia do vetor para definição das estratégias de controle 

(GEORGE; DAVEY; POUND, 2002; DANTAS-TORRES; FIGUEREDO; BRANDÃO, 2006). 

Recentemente, foi disponibilizada no mercado uma vacina preventiva para babesiose canina – 

sua eficácia e segurança, porém, ainda não são conhecidas (DANTAS-TORRES, 2008). 

Em revisão feita por Penzhorn (2006), Babesia spp. já foi descrita em mustelídeos, 

viverrídeos, procionídeos, herpestídeos, hienídeos, canídeos e felídeos, na maioria das vezes 

sem a manifestação de sinais clínicos. Penzhorn (2006) relata também que, ao que parece, cada 

espécie de Babesia spp. tem especificidade por um hospedeiro, indicando que Babesia spp. de 

animais domésticos poderiam ser fatais para animais silvestres, principalmente em momentos 

de estresse ou estado de imunossupressão. Casos de babesiose fatal foram relatados em 

cachorros-selvagens-africanos no zoológico da África do Sul (COLLY; NESBIT, 1992), e em uma 

leoa nascida em vida livre e criada em cativeiro (ADAMSON, 1962 apud PENZHORN, 2006, p. 18). 

A alta infecção de Babesia spp., em decorrência da alta infestação de carrapatos, foi associada 

______________________________ 
ADAMSON, J. Living free. London: Collins & Harvil, 1962. 
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aos leões que vieram a óbito no surto de cinomose em 1994 no Serengeti, onde provavelmente 

as alterações climáticas favoreceram a coinfecção por Babesia spp. (B.felis, B. leo, B. gibsoni e 

Babesia spp.) e alteraram a relação hospedeiro-parasita (MUNSON et al., 2008). 

Babesia felis foi descrita pela primeira vez em um gato-selvagem-africano (Felis ocreata) 

sem manifestação clínica da infecção (DAVIS, 1929) e posteriormente em caracais na África do 

Sul (PENZHORN; SCHOEMAN; JACOBSON, 2004). Babesia pantherae foi descrita em leopardo no 

Quênia (DENNING; BROCKLESBY, 1972) e B. herpailuri em gato-mourisco na América Central 

(DENNING, 1967 apud PENZHORN, 2006, p. 12). Babesia spp. foi relatada em leopardo 

(BROCKLESBY; VIDLER, 1963), em um provável lince-pardo (WENYON; HAMERTON, 1930), tigres 

(NAGAR et al., 1979 apud PENZHORN, 2006, p. 14), onça-parda (FUTTER; BELONJE, 1980) e 

guepardos (AVERBECK et al., 1990). Em 47 leões examinados no Parque Nacional do Kruger, 

todos os indivíduos foram diagnosticados infectados com uma nova espécie de Babesia – B. Leo 

– sem manifestação clinica da doença (LOPEZ-REBOLLAR et al., 1999; PENZHORN et al., 2001). B. 

leo foi descrita também em leopardo de vida livre (PENZHORN et al., 2001). Recentemente, 

Bosman, Venter e Penzhorn (2007) identificaram nova espécie de Babesia parasitando 

guepardos e leões de vida livre na África do Sul e Suazilândia, e Ayoob; Hackner e Preitte (2010) 

identificaram onças-pardas positivas para Babesia spp. no Texas. Na Flórida, foram isoladas 

Babesia spp. em 32 de 39 onças-pardas amostradas – os animais amostrados não apresentavam 

sinais clínicos (YABSLEY; MURPHY; CUNNINGHAM, 2006). Uma onça-pintada amostrada na 

Guiana Francesa e duas onças-pintadas amostradas na Venezuela, ambas de vida livre, foram 

negativas para Babesia spp. (THOISY et al., 2000; CRIADO-FORNELIO et al., 2009). 

No Brasil, Babesia sp., provisoriamente chamada de Babesia sp. capybara 1, foi isolada 

em capivaras (CRIADO-FORNELIO et al., 2009). Em felídeos, há relato de identificação de Babesia 

spp. em esfregaço sanguíneo em um gato-do-mato-pequeno mantido em cativeiro (CORRÊA; 

TEIXEIRA, 2003), e presença de anticorpos anti-Babesia canis em 73,6% (n=53) dos felinos 

silvestres mantidos em cativeiro entre gatos-do-mato-pequeno, gatos-maracajás, gatos-

palheiros, gato-mourisco, onças-pardas e seis onças-pintadas (ANDRÉ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
DENNING, H. K. Eine unbekannte babesienart beim jaguarundi (Herpailurus yaguaroundi). Kleintierpraxis, v. 12, p. 146-152, 1967  
NAGAR, S. K.; SAXENA, V. K.; KUMAR, K. Studies on small mammals of Delhi Zoological Park as possible source of babesiosis 
infection among white tigers in the zoo. J. Commun. Dis., v. 10, p. 175-178, 1979. 
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3.3.10 Cytauxzoon spp. 

 

 

Hemoprotozoário, pertence à mesma Classe que a Babesia spp., o Cytauxzoon spp., da 

Família Theileriidae, é o agente etiológico da cyutauxzoonose, doença transmitida por 

carrapatos (URQUHART et al., 1998). Cytauxzoon felis é um parasita de felinos domésticos e 

selvagens, caracterizado por uma taxa de mortalidade extremamente alta em gatos domésticos 

(MEINKOTH; KOCAN, 2005). 

Relatado pela primeira vez em 1976 em Missouri, a cytauxzoonose ainda é considerada 

uma doença infecciosa emergente no centro-sul e sudoeste dos Estados Unidos, onde é 

normalmente identificada (MEINKOTH; KOCAN 2005; BIRKENHEUER et al., 2006). No Brasil, 

mesmo a doença sendo pouco conhecida e raramente diagnosticada (MAIA, 2007), Mendes-de-

Almeida et al. (2007), através de análise de esfregaços sanguíneos, diagnosticaram o parasita em 

48,5% de 33 gatos analisados no Rio de Janeiro.  

No organismo do hospedeiro, no interior de macrófagos de tecidos como pulmão, fígado 

e baço, ocorre a fase de esquizogonia. Em seguida, os merozoítos são formados e penetram em 

novos macrófagos ou hemácias. No interior das hemácias são denominados piroplasmas, se 

reproduzem por fissão binária e rompem as hemácias (KIER; WAGNER; KINDEN, 1987; 

MEINKOTH; KOCAN, 2005). A transmissão ocorre através dos esporozoítos presentes na saliva 

dos carrapatos (KOCAN et al., 1992) e aderência do vetor por horas no hospedeiro (MEINKOTH; 

KOCAN, 2005). Até recentemente, suspeitava-se que o lince-pardo era o hospedeiro natural do 

C. felis, e os gatos domésticos, devido à infecção rápida e letal, pareciam ser os hospedeiros 

acidentais do parasita (BLOUIN et al., 1984; MEINKOTH; KOCAN, 2005). Porém, relatos de gatos 

domésticos assintomáticos positivos para C. felis levantaram a hipótese de que estes possam 

também se comportar como reservatórios (HABER et al., 2007; BROWN et al., 2008). 

A incidência da doença é sazonal, e correlacionada com a atividade dos carrapatos 

vetores (MEINKOTH; KOCAN, 2005; REICHARD et al., 2008). A competência do carrapato 

Dermacentor variabilis em transmitir o C. felis já foi demonstrada (BLOUIN et al., 1984). 

Recentemente, a transmissão experimental por Amblyomma americanum foi relatada por 

Reichard et al. (2009). Entretanto, relatos do C. felis no Brasil, onde conhecidamente estas 

espécies de carrapatos não ocorrem, demonstram que outras espécies de ixodídeos podem 

eventualmente ser os vetores do parasita (PEIXOTO et al., 2007; ANDRÉ et al., 2009). 
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Em gatos domésticos, as infecções, na quase totalidade dos casos, resultam em febre 

aguda e morte em aproximadamente de 8 a 20 dias (WAGNER et al., 1980; KIER; WAGNER; 

KINDEN, 1987; BIRKENHEUER et al., 2006). Os gatos ficam deprimidos, desidratados e anoréxicos 

(WAGNER et al., 1980; BIRKENHEUER et al., 2006). Em felinos silvestres, a infecção normalmente 

é assintomática, embora existam relatos de cytauxzoonose fatal (GLENN; KOCAN; BLOUIN, 1983; 

GARNER et al., 1996; NIETFELD; POLLOCK, 2002; PEIXOTO et al., 2007). Em gatos domésticos 

também existem relatos esporádicos de animais que sobrevivem à infecção experimental ou 

natural (MOTZEL; WAGNER, 1990; WALKER; COWELL, 1995; MEINKOTH et al., 2000; 

BIRKENHEUER et al., 2006; HABER et al., 2007), o que levantou a hipótese da existência de cepas 

menos ou mais virulentas e possível resposta imune nos animais (REICHARD et al., 2009). Não há 

vacinas e a prevenção é baseada na limitação da exposição aos carrapatos vetores (MEINKOTH; 

KOCAN, 2005). 

A cytauxzoonose fatal foi reportada em tigres mantidos em cativeiro na Flórida (GARNER 

et al., 1996) e na Alemanha (JAKOB; WESEMEIER, 1996). O diagnóstico do C. felis em animais 

assintomáticos foi relatado em onças-pardas de vida livre no Texas (ROTSTEIN et al., 1999) e na 

Flórida (YABSLEY; MURPHY; CUNNINGHAM, 2006); guepardos (ZINKL et al., 1981) e linces-

ibéricos de vida livre na Espanha (LUACES et al., 2005; MILLÁN et al., 2007; MELI et al., 2009; 

GARCIA-BOCANEGRA et al., 2010). Na Mongólia, um gato-de-pallas apresentou uma nova 

espécie de Cytauxzoon spp., denominada Cytauxzoon manul (KETZ-RILEY et al., 2003; REICHARD 

et al., 2005). 

Na América do Sul, a cytauxzoonose fatal foi descrita pela primeira vez em leões 

mantidos em cativeiro no Brasil (PEIXOTO et al., 2007). No Brasil, também há o relato de 

Cytauxzoon spp. em onça-parda, jaguatirica, gato-do-mato-pequeno e onça-pintada mantidas 

em cativeiro e sem manifestações de sinais clínicos da doença (SOARES, 2001; FILONI, 2006; 

PEIXOTO et al., 2007; ANDRÉ et al., 2009). Metzger (2009) identificou uma onça-parda nascida 

em vida livre positiva para C. felis, enquanto Widmer (2009) detectou C. felis em 10 onças-

pintadas de vida livre amostradas no Pantanal sul mato-grossense. 
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3.3.11 Hemoplasmas felinos: Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma 
haemominutum’ e ‘Candidatus Mycoplasma turicencis’ 
 

 

Conhecidos antigamente como Haemobartonella e Eperythrozoon, os micoplasmas 

hemotrópicos ou hemoplasmas são pequenas bactérias da Família Mycoplasmaceae capazes de 

infectar os eritrócitos e causar uma severa anemia hemolítica (SYKES, 2010; TASKER, 2010). 

Quatro espécies foram identificadas em felinos: Mycoplasma haemofelis (antiga 

Haemobartonella felis), ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’, ‘Candidatus Mycoplasma 

turicensis’ e, recentemente, ‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’ (WILLI et al., 2005; 

SYKES et al., 2007; SYKES, 2010; TASKER, 2010). O termo ‘Candidatus’ se refere a uma 

classificação provisória na nomenclatura das bactérias, pois, até o momento, não foi possível o 

cultivo dessas espécies in vitro e, consequentemente, sua caracterização (SYKES, 2010; TASKER, 

2010). O Mycoplasma haemofelis, mesmo não tendo sido cultivado in vitro, não é designado 

‘Candidatus’, pois substituiu uma espécie já existente, H. felis, e não pode ser 

retrospectivamente reclassificado (SYKES, 2010; TASKER, 2010). 

Espécies de hemoplasmas já foram descritas em todos os continentes, exceto na 

Antártica, comprovando a distribuição mundial do agente (BIONDO et al., 2009). Segundo Tasker 

(2010), ‘Candidatus M. haemominutum’ tem sido o hemoplasma mais encontrado, seguido por 

‘Candidatus M. turicensis’ e M. haemofelis. No Brasil, em estudos realizados nas regiões Sul e 

Sudeste, a frequência para M. haemofelis foi de 4% (MACIEIRA et al., 2006) a 38% (SANTOS, 

2008); para ‘Candidatus M. haemominutum’, de aproximadamente 10% (MACIEIRA et al., 2006; 

SANTOS, 2008); e para ‘Candidatus M. turicensis’, entre 0,37% (HORA, 2008) e 4,6% (SANTOS et 

al., 2009a). 

O modo de transmissão dos hemoplasmas felinos ainda é desconhecido (SYKES, 2003; 

WILLI et al., 2007b; TASKER, 2010). Embora ‘Candidatus M. turicensis’ e ‘Candidatus M. 

haemominutum’ tenham sido encontrados nas salivas de gatos infectados (WILLI et al., 2007a; 

DEAN et al., 2008), as tentativas de transmissão direta entre gatos via oral ou inoculação 

subcutânea não foram bem sucedidas (MUSEUX et al., 2009). Acredita-se que interações 

agressivas entre gatos poderiam transmitir o agente (WILII et al., 2007a; TASKER, 2010), assim 

como, suspeita-se do papel de carrapatos (TAROURA et al., 2005; WILLI et al., 2007c; 

FYUMAGWA et al., 2008), e pulgas (Ctenocephalides felis) ( WOODS et al., 2005), como vetores. 

A identificação das três espécies de hemoplasmas em felinos selvagens sugere a possibilidade de 

agirem como reservatórios, portadores assintomáticos do agente (WILLI et al., 2007b, 2007c). 
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Mycoplasma haemofelis é a espécie mais patogênica entre os hemoplasmas felinos e a 

mais associada com sinais clínicos, sendo frequentemente responsável por causar anemia 

hemolítica em infecções agudas (TASKER, 2006; TASKER et al., 2009; TASKER, 2010). A infecção 

por ‘Candidatus M. haemominutum’ raramente resulta em sinais clínicos significantes e, 

normalmente, a anemia não é induzida, embora possa ocorrer queda nos parâmetros dos 

glóbulos vermelhos. Quando associada com infecções causadas por retrovírus, como FELV, pode 

resultar em anemia (GEORGE et al., 2002; TASKER, 2006; WILLI et al., 2006a; SYKES et al., 2007; 

MACIEIRA et al., 2008; TASKER et al., 2009; SYKES, 2010). Sozinho, ‘Candidatus M. turicensis’ 

parece não causar anemia, porém, quando associado a outros agentes e a imunossupressão, 

podem causar queda nos parâmetros dos glóbulos vermelhos ou induzir a anemia (WILLI et al., 

2006b, 2007c; FUJIHARA et al., 2007; TASKER et al., 2009; TASKER, 2010). Ou seja, não é apenas 

o agente infectante que influencia nos sinais clínicos, mas também a duração da infecção e a 

presença de outras doenças associadas (TASKER, 2010). Pode ocorrer, também, do gato ser 

portador do hemoplasma e nunca demonstrar sinal clínico (WILLI et al., 2007b; TARKER, 2010). 

Os sinais clínicos comuns são letargia, anorexia, perda de peso, depressão e desidratação 

(MESSICK, 2003; SYKES, 2003; SYKES, 2010; TASKER, 2010). Gatos que se recuperam devem 

permanecer cronicamente infectados, tornando-se reservatórios do agente (TASKER, 2006; 

TASKER, 2010), embora a ausência do parasita, após tratamento ou cura espontânea, já tenham 

sido reportadas (WILLI et al., 2006a), assim como a reativação da doença (TASKER et al., 2006). 

Animais assintomáticos e portadores do agente não devem ser tratados (SYKES, 2010; TASKER, 

2010), pois, até o momento, não há tratamento que realmente elimine o agente, sendo indicado 

apenas quando associado a outras infecções (WILLI et al., 2007b; SYKES, 2010; TASKER, 2010). O 

relato de hemoplasmoses em humanos sugere a possibilidade de um potencial zoonótico dos 

hemoplasmas (SYKES, 2003; SANTOS et al., 2009a; SYKES, 2010; TASKER, 2010). 

Uma amostragem de 257 felinos silvestres identificou que animais de vida livre foram 

mais infectados por hemoplasmas do que animais mantidos em cativeiro (WILLI et al., 2007c). 

Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus M. haemominutum’ e ‘Candidatus M. turicensis’ foram 

identificados em linces-ibéricos de vida livre (WILLI et al., 2007c; MELI et al., 2009) e mantidos 

em cativeiro (WILLI et al., 2007c) na Espanha, em linces-euroasiáticos (Lynx lynx) de vida livre na 

Suiça, gatos-selvagens-europeus de vida livre na França e leões de vida livre na Tanzânia (WILLI 

et al., 2007c). ‘Candidatus M. haemominutum’ foi detectado em leões de vida livre no Serengeti 

(MUNSON et al., 2008); e Mycoplasma haemofelis foi identificada em dois tigres anêmicos 

mantidos em cativeiro nos Estados Unidos (HAEFNER et al., 2003).  
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As três espécies de hemoplasmas felinos já foram diagnosticadas em felinos selvagens do 

Brasil (WILLI et al., 2007c). Em estudo realizado com 110 felinos selvagens mantidos em 

cativeiro, ‘Candidatus M. haemomintum’ foi identificado em leão, gato-do-mato-grande, gato-

maracajá, jaguatiricas, gatos-do-mato-pequeno e onça-parda; M. haemofelis foi encontrado em 

um gato-maracajá e uma jaguatirica e ‘Candidatus M. turicensis’ foi identificado em uma 

jaguatirica (WILLI et al., 2007c). Em levantamento realizado no Nordeste, seis jaguatiricas e um 

gato-mourisco foram positivos para ‘Candidatus M. haemominutum e/ou M. haemofelis’ 

(SANTOS, 2008). ‘Candidatus M. haemominutum’ foi também identificado em leões mantidos 

em cativeiro (GUIMARÃES et al., 2007) e em jaguatiricas e gato-mourisco nascidos em vida livre 

(METZGER, 2009). Existem também relatos da presença de Mycoplasma haemofelis em gato-

maracajá mantido em cativeiro (GUIMARÃES, 2008) e em jaguatiricas, onça-parda, gato-

mourisco, gato-do-mato-pequeno e gato-maracajá nascidos em vida livre (METZGER, 2009). 

 

 

3.3.12 Mycobacterium bovis 

 

 

O Mycobacterium bovis é uma bactéria da Família Mycobacteriaceae e uma das quatro 

micobactérias pertencente ao complexo M. tuberculosis (O’REILLY; DABORN, 1995). É o agente 

etiológico da tuberculose bovina, doença de alta relevância econômica no contexto da pecuária, 

afetando diretamente a produtividade animal, e importante também para animais silvestres e 

para a saúde pública afetando também os humanos (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; 

O’REILLY; DABORN, 1995; ACHA; SZYFRES, 2001; RENWICK; WHITE; BENGIS, 2007). 

De ocorrência mundial, a tuberculose bovina é considerada pela Organização Mundial da 

Saúde uma zoonose negligenciada principalmente por países em desenvolvimento (OMS, 

2010b). Os programas de controle e erradicação da doença estão direcionados ao seu principal 

reservatório, o bovino, testando e sacrificando os animais positivos (MORRIS; PFEIFFER; 

JACKSON, 1994; COLLINS, 2001). Em países desenvolvidos, a prevalência da enfermidade vem 

diminuindo significativamente; porém, em países onde os animais silvestres tornaram-se os 

principais reservatórios – como o texugo (Meles meles) no Reino Unido (DELAHAY; CHEESEMAN; 

CLIFTON-HADLEY, 2001) e o veado-de-cauda-branca (Odocoileus virginianus) em Michigan, 

Estados Unidos (O’BRIEN et al., 2006a) – a erradicação da doença tornou-se uma meta elusiva 

(MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; DE KANTOR et al., 2008). No Brasil, o Programa Nacional de 
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Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal vem sendo desenvolvido desde 2001 

e a prevalência média da tuberculose em bovinos é de 1,3% (BRASIL, 2006). 

A principal via de transmissão é a aerógena, porém pode ocorrer também através da 

ingestão de água ou alimentos contaminados ou pelo contato com exsudatos eliminados por 

animais infectados (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; ACHA; SZYFRES, 2001; BENGIS, 1999). 

No ambiente, o M. bovis pode sobreviver até 332 dias em fezes, sangue ou urina e, quando 

expostos aos raios solares, sobrevivem até 31 dias (revisado por MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 

1994). Em carnívoros, a transmissão pela via entérica parece ser a mais importante, ocorrendo 

inclusive pela ingestão de carcaças infectadas (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; BENGIS, 

1999; CLEAVELAND et al., 2005). A contaminação do pasto pela urina de texugos é a principal via 

de transmissão do agente para os bovinos no Reino Unido (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; 

DELAHAY; CHEESEMAN; CLIFTON-HADLEY, 2001). 

Caracterizada como uma doença de caráter crônico e de evolução lenta, os sinais clínicos 

se manifestam apenas após estágio avançado da doença (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; 

ACHA; SZYFRES, 2001; BENGIS, 1999; THOEN; LOBUE; DE KANTOR, 2006). Há o desenvolvimento 

de lesões nodulares, que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido, sendo que os sinais 

exibidos dependem da extensão e localização das lesões. Geralmente, os animais apresentam 

anorexia, fraqueza, dispneia, febre e broncopneumonia (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; 

BRASIL, 2006; THOEN; LOBUE; DE KANTOR, 2006). Os gatos são relativamente resistentes a 

infecção por M. bovis (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; ACHA; SZYFRES, 2001). O tratamento 

é demorado, com drogas antituberculosas, e o resultado é incerto, pois as cepas podem se 

tornar resistentes ao longo do tratamento (ACHA; SZYFRES, 2001; MICHEL; MULLER; VAN 

HELDEN, 2010). Em silvestres, devido ao longo período, a terapia é inviável para animais de vida 

livre (BENGIS, 1999; MICHEL; MULLER; VAN HELDEN, 2010). Realizado em bovinos, o controle é 

extremamente difícil em animais silvestres, a não ser que medidas drásticas sejam tomadas, 

como a remoção dos animais infectados, como realizado em búfalos aquáticos na Austrália 

(CLIFTON-HADLLEY et al., 2001; BENGIS, 1999; ZANELLA et al., 2008). Não há vacinas disponíveis 

comercialmente, mas pesquisas de vacinas orais contra o M. bovis estão sendo desenvolvidas 

para animais silvestres (SALAZAR et al., 2007; CROSS; LAMBETH; ALDWELL, 2009). 

O M. bovis já foi diagnosticado em mais de 40 espécies de animais silvestres de vida livre 

(MICHEL; MULLER; VAN HELDEN, 2010). Animais silvestres da Família Bovidae e Cervidae têm a 

capacidade de se tornarem reservatórios do M. bovis, enquanto os carnívoros são 

acidentalmente infectados e agem como hospedeiros “spill-over”, não sendo capazes, 
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normalmente, de manter a doença no ecossistema (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; BENGIS, 

1999). No Serengeti, um estudo retrospectivo indicou que a tuberculose está presente na região 

há décadas, e que a principal via de transmissão para os leões é a predação de búfalos 

infectados (CLEAVELAND et al., 2005). No Parque Nacional do Kruger (KNP), a alta prevalência da 

doença em búfalos (Syncerus caffer), de 5 a 45%, é uma ameaça para todas as populações 

silvestres da região (BENGIS et al., 1996; KEET et al., 1996; RODWELL et al., 2001; CROSS; 

LAMBETH; ALDWELL, 2009). Já foi diagnosticada em leões, guepardo e leopardo que habitam o 

KNP (KEET et al., 1996; DE VOS et al., 2001), e Kirberger, Keet e Wagner (2006), através da 

radiologia, diagnosticaram lesões ósseas induzidas por micobactérias em 15 leões de vida livre. 

No Reino Unido, os texugos mantêm a infecção persistente na população e chegaram a ser 

responsáveis por 90% da incidência da tuberculose no gado no noroeste da Inglaterra (CLIFTON-

HADLEY et al., 2001; DELAHAY; CHEESEMAN; CLIFTON-HADLEY, 2001). O M. bovis já foi isolado 

também de coiotes, guaxinins, raposa-vermelha, lince-pardo e linces-ibéricos nos Estados 

Unidos, França, e Espanha (BRUNING-FANN et al., 1998; BRIONES et al., 2000; PEREZ et al., 2001; 

PALMER; WATERS; WHIPPLE, 2002; MARTIN-ATANCE et al., 2005; ZANELLA et al., 2008; MILLÁN 

et al., 2009). E em grandes felinos do gênero Panthera, mantidos em cativeiro, foi isolado de um 

tigre-siberiano (VANDEWAT; ZWART; BAKKER, 1972), leão (MORRIS; THOEN; LEGENDRE, 1996) e 

leopardos (THOREL et al., 1998). 

No Brasil, primatas e felinos selvagens mantidos em cativeiro apresentaram reação 

positiva para o teste de tuberculina (COSTA; DINIZ; FAVA NETTO, 1997). Em animais de vida livre, 

Luna et al. (2002) analisaram amostras de cervos-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) do Mato 

Grosso do Sul e não encontraram nenhum animal positivo. 

 

 

3.3.13 Parasitas intestinais: Cryptosporidium spp., Giardia spp., Sarcocystis spp. e Hammondia 
hammondi 
 

 

Protozoários parasitas intestinais como Giardia spp., Cryptosporidium spp.; Sarcocystis 

spp. e Hammondia spp. podem causar infecções clínicas ou subclínicas em gatos  de todas idades 

(KIRKPATRICK et al., 1986; LAPPIN et al., 1997; DE SANTIS-KERR et al., 2006). O Cryptosporidium 

spp. e a Giardia spp. são considerados parasitas zoonóticos e possuem uma ampla variedade de 

espécies hospedeiras, atingindo humanos, domésticos e silvestres (THOMPSON, 2000; FAYER, 

2004; THOMPSON; MONIS, 2004; APPELBEE; THOMPSON; OLSON, 2005; POLLEY, 2005; PAPINI et 
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al., 2007; PAZIEWSKA et al., 2007; BAJER, 2008). O Sarcocystis spp., também uma zoonose, 

normalmente possui predadores carnívoros e onívoros como hospedeiros definitivos e 

herbívoros ou onívoros como hospedeiros intermediários (DUBEY, 1976; FIGUEIREDO; LOPES; 

SERRA-FREIRE, 1991; LOPES, 2004). O gato é o único hospedeiro definitivo conhecido da 

Hammondia hammondi (DUBEY; SREEKUMAR, 2003). 

A combinação dos estudos de prevalência com técnicas moleculares tem providenciado 

informações valiosas em relação à especificidade de hospedeiros e possíveis vias de transmissão, 

principalmente para Giardia spp. e Cryptosporidium spp. (APPELBEE; THOMPSON; OLSON, 2005). 

É conhecido que mamíferos silvestres são infectados com genótipos de Cryptosporidium spp. 

adaptados à espécie e que não apresentam riscos para a saúde pública (XIAO; RYAN, 2004; FENG 

et al., 2007; FENG, 2010). Appelbee, Thompson e Olson (2005) acreditam que o papel dos 

animais silvestres e de produção na manutenção e transmissão desses agentes seja 

superestimado. No Brasil, o potencial zoonótico de protozoários a partir de hospedeiros 

silvestres ainda é pouco estudado (SILVA et al., 2008; SOARES et al., 2008).  

A transmissão desses parasitas intestinais pode ocorrer através da ingestão de oocistos 

(Cryptosporidium spp.; Hammondia hammondi) ou de cistos (Giardia spp.; Sarcocystis spp.) 

contidos nas fezes, pastagens, ambiente, água, alimento ou presas (ROBERTSON; THOMSON, 

2002; MATSUBAYASHI et al., 2005). No ciclo evolutivo do Cryptosporidium spp. são produzidos 

dois tipos de oocistos: a maioria com paredes espessas, que são eliminados nas fezes, e outros 

com paredes mais finas, que liberam esporozoítos no intestino e causam autoinfecção 

(URQUHART et al., 1998; SIDDIKI; MASUDUZZAMAN, 2009; CHALMERS; DAVIES, 2010). A 

esporulação ocorre no hospedeiro: os oocistos, com quatro esporozoítos cada um, são 

eliminados nas fezes e, após a ingestão, os esporozoítos invadem as microvilosidades dos 

enterócitos e os trozoítos rapidamente se diferenciam, formando esquizontes com quatro a oito 

merozoítos. Após uma ou duas gerações de esquizontes ocorre a gametonia e produção de 

oocistos (URQUHART et al., 1998; SIDDIKI; MASUDUZZAMAN, 2009; CHALMERS; DAVIES, 2010). 

No ciclo do protozoário flagelado Giardia spp., a transmissão ocorre através da ingestão dos 

cistos pelo hospedeiro. No interior do hospedeiro, os cistos liberam no intestino os trofozoítos, 

que se multiplicam assexuadamente na superfície mucosa e liberam resistentes cistos nas fezes 

(THOMPSON; KUTZ; SMITH, 2009). No ciclo do Sarcocystis spp., a infecção no hospedeiro final 

ocorre através da ingestão de cistos de bradizoítos nos músculos do hospedeiro intermediário. 

Os bradizoítos são então liberados no intestino, e se diferenciam em micro e macrogametócitos. 

Após a conjugação dos gametas, formam-se os oocistos de paredes finas, que esporulam no 
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corpo, formando dois esporocistos, cada qual contendo quatro esporozoítos, que são 

encontrados nas fezes (URQUHART et al., 1998; XIANG et al., 2009). No hospedeiro 

intermediário, a infecção ocorre pela ingestão dos esporocistos. Ocorrem três ciclos assexuados, 

sendo que, no primeiro, os esporozoítos são liberados pelos esporocistos e invadem a parede 

intestinal. No terceiro ciclo, nos linfócitos circulantes, os merozoítos penetram em células 

musculares, se encistam e dão origem aos bradizoítos contidos em um cisto, que é denominado 

sarcocisto maduro, e é o estágio infectante para o hospedeiro final carnívoro (URQUHART et al., 

1998; XIANG et al., 2009). Para o protozoário Hammondia hammondi, o hospedeiro final é o 

gato. Os hospedeiros intermediários são os pequenos roedores (URQUHART et al., 1998). 

Oocistos não esporulados são produzidos nas fezes e, após a infecção de roedores a 

multiplicação de taquizoítos na parede intestinal é seguida pela produção de cistos contendo 

bradizoítos na musculatura esquelética (URQUHART et al., 1998). 

As infecções por Cryptosporidium spp. e Giardia spp. podem causar anorexia, diarreia e 

perda de peso em animais jovens ou imunossuprimidos (URQUHART et al., 1998; XIAO; RYAN, 

2004; SIDDIKI; MASUDUZZAMAN, 2009; CHALMERS; DAVIES, 2010) e podem também ser 

autolimitante em alguns indivíduos (MUNDIM et al., 2003; PAPINI et al., 2007). Não se conhece o 

impacto da infecção em animais silvestres de vida livre (APPELBEE; THOMPSON; OLSON, 2005; 

THOMPSON et al., 2008; THOMPSON; KUTZ; SMITH, 2009). A infecção por Sarcocystis spp. no 

hospedeiro final normalmente não é patogênica. No hospedeiro intermediário, infecções 

maciças podem causar anorexia, febre, anemia e perda de peso (URQUHART et al., 1998). A 

infecção por Hammondia hammondi não é considerada patogênica para nenhum hospedeiro 

(URQUHART et al., 1998). Nem o Sarcocystis spp., nem a Hammondia spp. são considerados 

patogênicos para gatos (BOWMAN, 1999). Não existe tratamento específico para esses 

protozoários (URQUHART et al., 1998; SIDDIKI; MASUDUZZAMAN, 2009). Assim, as medidas de 

controle são as de higiene, sendo que cães e gatos de propriedades rurais não devem ser 

mantidos próximos a áreas de contato de animais de produção ou silvestres (URQUHART et al., 

1998). 

Em estudo realizado com felinos de vida livre na Tailândia, Patton e Rabinowitz (1994) 

relataram leopardos e tigres positivos para Sarcocystis spp. e leopardos positivos para Giardia 

spp. e para oocistos semelhantes a Hammondia spp. e Toxoplasma spp. Em Belize, oocistos de 

Hammondia pardalis foram isolados de amostras fecais de onças-pintadas, jaguatiricas e onça-

parda de vida livre; oocistos semelhantes a Toxoplasma gondii/Hammondia hammondi foram 

isolados de onças-pintadas e jaguatiricas; e em nenhuma dessas espécies identificou-se oocistos 
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de Sarcocystis spp. (PATTON et al., 1986). A presença de Sarcocystis spp. identificado como S. 

felis foi observado em guepardos (BRIGGS; LEATHERS; FOREYT, 1993), linces-pardos (ANDERSON 

et al., 1992; DUBEY et al., 1992), onça-parda (GREINER et al., 1989) e leão (DUBEY; 

BWANGAMOI, 1994). A presença de Sarcocystis spp. foi também relatada em músculo e fezes de 

uma onça-parda mantida em cativeiro (DUBEY, 1982), e em músculos de leões da Namíbia 

(KINSEL et al., 1998).  

Cryptosporidium spp. já foi detectado em ampla variedade de carnívoros silvestres como 

raposa, coiote, lobo-cinzento, lince-pardo, guaxinim (ZHOU et al., 2004; FENG et al., 2007; 

PAZIEWSKA et al., 2007; ZIEGLER et al., 2007). Lim et al. (2008) em estudo realizado em 

zoológico na Malásia, relataram que felinos geralmente são mais positivos para parasitas 

intestinais que primatas ou ungulados. Nesse estudo, Cryptosporidium spp. foi o segundo 

protozoário mais encontrado, tendo sido relatado em tigres – porém, duas onças-pintadas 

amostradas foram negativas para o agente. Em animais de cativeiro, Matsubayashi et al. (2005) 

pesquisou Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em onças-pintadas, mas nenhum animal foi 

positivo. Alves et al. (2005) pesquisou a presença de Cryptosporidium em onça-pintada do 

zoológico de Lisboa, também não encontrando animal positivo. 

No Brasil, o parasitismo por Giardia spp. foi relatado em onças-pintadas, onças-pardas, 

gatos-do-mato-pequeno e gato-do-mato-grande mantidos em cativeiro (MÜLLER; GREINERT; 

SILVA FILHO, 2005; SILVA et al., 2008), em ouriços-cacheiros (Coendou villosus) (SOARES et al., 

2008; LALLO et al., 2009) e gato-maracajá de vida livre (OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

3.4 CARRAPATOS EM ONÇAS-PINTADAS 

 

 

Carrapatos pertencem à Classe Arachnida, Subclasse Acari, Ordem Parasitiformes e 

Subordem Ixodida (BARROS-BATTESTI; ARZUA; BECHARA, 2006). São ectoparasitas de animais 

vertebrados terrestres, voadores ou semiaquáticos de todos os continentes do mundo 

(HOOGSTRAAL, 1981; LABRUNA et al., 2005). Devido ao impacto negativo em animais de 

produção e na saúde pública, são uma grande preocupação (LIMA E SILVA; SZABO; BECHARA, 

2004), agindo como vetores de microorganismos e causando alterações na pele e fisiologia do 

hospedeiro (BARROS-BATTESTI; ARZUA; BECHARA, 2006; ANDERSON; MAGNARELLI, 2008; 

DANTAS-TORRES, 2008; DANTAS-TORRES et al., 2010). 
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Acredita-se que as mudanças climáticas tenham impacto na emergência de doenças 

infecciosas em todo o mundo, alterando a distribuição dos vetores e doenças transmitidas por 

eles (GEORGE; DAVEY; POUND, 2002; MUNSON et al., 2008; AGUIRRE, 2009; GILBERT, 2010). A 

crescente interação entre humanos, animais silvestres e domésticos conduz também para novas 

associações hospedeiro-carrapato, possibilitando a transmissão de patógenos entre diferentes 

espécies (HOOGSTRAAL, 1981; DASZAK; CUNNINGHAM; HYATT, 2000; LIMA E SILVA; SZABO; 

BECHARA, 2004). 

Normalmente, os carrapatos possuem um único ciclo de vida, alimentam-se de sangue 

em hospedeiros vertebrados e passam 90% de sua vida fora dos hospedeiros, vulneráveis no 

ambiente (LABRUNA et al., 2005). Dessa forma, vegetação, altitude, longitude, temperatura, 

umidade e a presença do hospedeiro principal são cruciais para a sobrevivência do carrapato 

(LABRUNA et al., 2005; ANDERSON; MAGNARELLI, 2008). As espécies de carrapatos possuem 

predileção por uma espécie de hospedeiro, porém, na sua ausência, podem parasitar outras 

espécies distintas (LABRUNA et al., 2002; LABRUNA et al., 2005). 

Mais de 800 espécies de carrapatos já foram descritas no mundo (KEIRANS, 1992; 

CAMICAS et al., 1998). No Brasil, há 54 espécies, sendo 33 do gênero Amblyomma (ARAGÃO; 

FONSECA, 1961; GUIMARÃES; TUCCI; BARROS-BATTESTI, 2001). Segundo Labruna et al. (2005), 

as espécies de carrapatos mais comuns parasitando carnívoros silvestres no Brasil são 

Amblyomma ovale, Amblyomma cajennense, Amblyomma aureolatum, Amblyomma tigrinum, 

Amblyomma parvum e Rhiphicephalus microplus. 

Em onças-pintadas de vida livre do Chaco Paraguaio foi relatado a presença de 

Amblyomma cajennense, A. parvum, A. tigrinum, A. triste (DURDEN et al., 2006) e Ornithodoros 

rostratus (MASSI PALLARÉS; BENÍTEZ USHER, 1982 apud DURDEN et al., 2006, p. 190). Na 

literatura, existe também relato das seguintes espécies em onças-pintadas: A. ovale, no Panamá 

e Venezuela, e I. affinis, Ixodes boliviensis, no Panamá (FAIRCHILD et al., 1966 apud DURDEN et 

al., 2006, p. 190; JONES et al., 1972 apud DURDEN et al., 2006, p. 190; HOOGESTEIJN; 

MONDOLFI, 1992). 

No Brasil, foi identificado a presença de Amblyomma sp., Amblyomma brasiliense, A. 

cajennense, A. coelebs, A. oblongoguttatum, A. ovale, A. parvum, A. tigrinum, A. triste, 

Dermacentor nitens e Rhipicephalus microplus em onças-pintadas (ARAGÃO, 1936; ARAGÃO; 

FONSECA, 1961; SINKOC et al., 1998; LABRUNA et al., 2002; LABRUNA et al., 2005; NAVA, 2008; 

WIDMER, 2009). 

 
______________________________ 
MASSI PALLARÉS, R., BENÍTEZ USHER, C. A. De La distribución de Ixodina (Vander Hammen, 1968) em el Paraguay. Revista 
Paraguaya de Microbiología, v. 17, p. 49-52, 1982. 
FAIRCHILD, G. B.; KOHLS, G. M.; TIPTON, V. J. The ticks of Panama (Acarina: Ixodoidea). In: WENZEL, R. L.; TIPTON, V. J. (eds.). 
Ectoparasites of Panama. Chicago: Field Museum of Natural History, 1966. p. 167-219. 
JONES, E. K.; CLIFFORD, C. M.; KEIRANS, J. E.; KOHLS, G. M. The ticks of Venezuela (Acarina: Ixodoidea) with a key to the species of 
Amblyomma in the Western hemisphere. Brigham Young Univ. Sci. Bull. Biol. Ser., v. 17, n. 4, p. 1-40, 1972. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

São descritos a seguir, os materiais e métodos utilizados para alcançar os objetivos deste 

trabalho. 

 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O presente estudo foi realizado em áreas preservadas de três biomas brasileiros: na 

região do Parque Nacional das Emas (PNE) e propriedades rurais do entorno, no estado de Goiás, 

no bioma Cerrado; na região do Refúgio Ecológico Caiman e propriedades rurais do entorno e 

Fazenda Barranco Alto, no estado do Mato Grosso do Sul, no bioma Pantanal; e na região do 

Parque Estadual do Cantão (PEC) e propriedades rurais do entorno, nos estados de Tocantins e 

Pará, em área de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia (Figura 1).  

 

 

                    Figura 1 – Localização das áreas de estudo nos biomas brasileiros 
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4.1.1 Parque Nacional das Emas e entorno 

 

 

O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, é considerado um “hotspot” ecológico, com 

aproximadamente 80% de sua área degradada pelo homem (MYERS et al., 2000; CAVALCANTI; 

JOLY, 2002). O Parque Nacional das Emas (PNE), com 132.000 hectares, é uma das maiores áreas 

preservadas de habitat do Cerrado. Localiza-se no sudoeste do estado de Goiás, nos limites entre 

os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a -18,061146 S e -52,941067 W, em uma das 

regiões de maior produção agrícola do Brasil (KLINK; MOREIRA, 2002). A vegetação nativa do 

entorno do PNE foi convertida em extensas áreas de agricultura – principalmente de soja, milho 

e, mais recentemente, cana-de-açúcar – e, em menor escala, de pecuária extensiva. Atualmente, 

o parque é literalmente uma ilha de vegetação natural em um mar de terras agrícolas, tornando-

se um dos últimos refúgios para diversas espécies silvestres da região, entre elas a onça-pintada 

(Figura 2). A fragmentação e perda de habitats são as principais ameaças à população de onça-

pintada neste bioma (SILVEIRA; JÁCOMO, 2002). 

 

 

Figura 2 – Parque Nacional das Emas e propriedades rurais do entorno amostradas no 
presente estudo 
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4.1.2 Propriedades rurais do Pantanal 

 

 

O Pantanal é a maior planície inundável do mundo, reconhecido como Reserva da 

Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. A área de estudo, neste bioma, 

compreendeu o Pantanal sul mato-grossense, na região do Refúgio Ecológico Caiman, com 

53.000 ha, e propriedades rurais do entorno, situadas na região de Miranda, coordenadas -

19,80319 S e -56,27373 W, e na Fazenda Barranco Alto com 11.000 ha, situada na região de 

Aquidauana, coordenadas -19,57643 S e -56,16144 W (Figura 3). As propriedades rurais dessa 

área dedicam-se principalmente à pecuária extensiva e, algumas delas, ao ecoturismo. O 

Pantanal representa um dos maiores blocos integrado de habitats para a onça-pintada fora da 

região amazônica. Assim, sua conservação é estrategicamente importante, tanto em escala 

ecossistêmica, quanto regional, permitindo a manutenção do fluxo gênico entre populações dos 

biomas vizinhos (SANDERSON et al., 2002). Aproximadamente 95% da área total deste bioma 

estão na forma de propriedades privadas ou públicas (CRAWSHAW; QUIGLEY, 1991; HARRIS et 

al., 2005), sendo que as reservas privadas (RPPNs) representam um importante papel para a 

conservação da onça-pintada na região. O abate ilegal de onças-pintadas em retaliação aos 

prejuízos que causam aos rebanhos domésticos é a principal ameaça à espécie neste bioma 

(CRAWSHAW; QUIGLEY, 2002). 

 

Figura 3 – Propriedades rurais do Pantanal amostradas no presente estudo 
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4.1.3 Parque Estadual do Cantão e entorno 

 

 

Localizado ao extremo sudoeste do estado do Tocantins, nas coordenadas geográficas -

9,64503 S e -50,13065 W, o Parque Estadual do Cantão (PEC), com 90.000 ha, situa-se em uma 

região de transição entre os biomas da Amazônia e Cerrado (Figura 4). Situado ao norte da Ilha 

do Bananal, em continuidade com o Parque Nacional do Araguaia, formam juntos um conjunto 

de mais de 700.000 ha de extensão, sendo uma das grandes áreas conservadas ao longo do rio 

Araguaia. Sua localização geográfica consiste em um ecótono de fundamental importância para a 

manutenção da biodiversidade dos ecossistemas envolvidos e das populações de onça-pintada 

da região. As propriedades rurais do entorno desenvolvem a pecuária de corte como principal 

atividade econômica, e terras indígenas são encontradas nas proximidades deste parque 

estadual. Bioma com maior porcentagem de áreas protegidas e habita a maior população de 

onça-pintada em território nacional, a Amazônia é extremamente importante para a 

conservação em longo prazo da espécie (SOLLMANN; TÔRRES; SILVEIRA, 2008). Porém, o 

desmatamento, principalmente nas proximidades de fronteiras agropecuárias, é a principal 

ameaça para a espécie na região (MORTON et al., 2006). 

 

Figura 4 – Parque Estadual do Cantão e localização das sedes das propriedades rurais do 
entorno amostradas no presente estudo 

 



75 

4.2 CAPTURAS DE ONÇAS-PINTADAS 

 

 

As onças-pintadas foram capturadas entre fevereiro de 2000 e maio de 2009, como parte 

do Programa de Monitoramento de Longa Duração das Populações de Onça-Pintada do Instituto 

Onça-Pintada (JAGUAR CONSERVATION FUND, 2008). Foram utilizados dois métodos de captura 

de acordo com a área de estudo: cães rastreadores e armadilhas do tipo gaiolas. 

As armadilhas do tipo gaiolas (2,40m x 0,90m x 0,90m) possuíam porcos domésticos 

como isca e um sistema de desarme tipo “guilhotina”, acionado por um gatilho no momento em 

que o animal entrava na gaiola para capturar a isca (Figuras 5 e 6) (RABINOWITZ, 1986; 

FURTADO et al., 2008). 

Esforços de captura com gaiolas foram realizados no PNE, em 2007 e 2008, e na região 

do PEC, em 2006. Durante o ano de 2008, 34 armadilhas foram dispostas sistematicamente em 

áreas onde conhecidamente havia incidência de onça-pintada no PNE. As armadilhas foram 

distribuídas com uma distância de 1,5 a 3 km entre elas (Figura 7), e, no período em que ficaram 

abertas, eram vistoriadas diariamente, alimentando-se a isca em caso da não captura da espécie 

alvo. 

Os cães rastreadores foram utilizados para farejar e trilhar a onça-pintada após a 

localização de seus rastros frescos (Figura 8) (MCBRIDE JÚNIOR; MCBRIDE, 2007; FURTADO et al., 

2008). Esse método foi utilizado em todas as áreas de estudo. Uma vez encontrada, a onça-

pintada foi acuada em cima da árvore (Figura 9) ou no chão (Figura 10) e anestesiada, utilizando-

se rifle ou pistola a gás. Em caso de acuação em árvore, armou-se uma rede para amortecer a 

queda do animal e fez-se uma cama com vegetação embaixo da rede para evitar quedas 

traumáticas (Figura 11). Em seguida, o dardo anestésico foi atirado, a área foi evacuada e os cães 

rastreadores recolhidos e amarrados de forma a permitir que a onça descesse e fugisse, ou 

caísse em cima da rede armada (Figura 12). Em casos em que a onça permaneceu em cima da 

árvore depois de anestesiada (sem cair), um dos pesquisadores subiu na árvore e conduziu a 

descida do animal com o auxílio de uma corda. A captura utilizando cães rastreadores foi 

realizada de forma pontual, através de campanhas de captura com duração de 1 a 10 dias de 

saídas a campo. 
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4.2.1 Onça-Pintada em terra indígena 

 

 

Uma onça-pintada jovem, que foi criada em terra indígena próxima ao Parque Estadual 

do Cantão, também fez parte da amostragem deste trabalho (Figura 13). O animal, de 

aproximadamente um ano, foi retirado da aldeia pela agência ambiental local (IBAMA-MT) 

atendendo a solicitação dos moradores. Realizou-se a contenção química do animal para os 

procedimentos deste estudo e, posteriormente, o animal foi encaminhado a um criadouro 

conservacionista. 

 

                         

 

 

 

 

Figura 7 – Distribuição das 34 armadilhas do tipo gaiola para captura de onças-
pintadas no interior do PNE 

Figura 5 – Armadilha do tipo gaiola utilizada 
para captura de onça-pintada no 
PNE 

Figura 6 – Porco doméstico utilizado como isca, 
no interior da gaiola para captura de 
onça-pintada 
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Figura 9 – Onça-pintada acuada em árvore no 
Pantanal após ser localizada pelos 
cães rastreadores 

Figura 13 – Onça-pintada criada em terra 
indígena próxima ao PEC 

Figura 8 – Rastro fresco de onça-pintada 
nas estradas do PNE 

Figura 10 – Onça-pintada acuada no chão, após 
ser atingida pelo dardo anestésico 
no PEC 

Figura 11 – Rede armada para amortecer e evitar 
quedas traumáticas da onça-pintada, 
com cama de vegetação embaixo 

Figura 12 – Onça-pintada anestesiada após queda 
da árvore em cima da rede e da cama 
de vegetação 
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4.2.2 Imobilização, exame físico e colocação de radiotransmissor 

 

 

As onças-pintadas foram anestesiadas com a associação de cloridrato de tiletamina com 

cloridrato de zolazepam (Zoletil® ou Telazol®), na dose estimada de 10mg/kg, via intramuscular. 

Após a visualização do animal, seu peso foi estimado para a administração da dosagem 

aproximada do anestésico. Os dardos anestésicos foram administrados utilizando pistola ou rifle 

a gás, atingindo, preferencialmente, a região da musculatura coxofemural, na parte traseira, ou 

musculatura do tríceps, na região dianteira.  

Imediatamente após o animal estar completamente imobilizado, realizou-se a avaliação 

dos parâmetros fisiológicos (frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura), que 

foram monitorados em intervalos de 10 minutos (Figura 14). O dardo anestésico foi retirado do 

animal, e o local afetado foi limpo e tratado com um antibiótico/cicatrizante/repelente tópico. O 

animal foi colocado em uma posição que permitisse a fácil respiração e, sempre que possível, 

entubado utilizando uma sonda endotraqueal de tamanho adequado para o indivíduo (Figura 

15). As onças foram colocadas em decúbito lateral e seus olhos protegidos com uma pomada 

oftálmica (Epitezan®), prevenindo possíveis ressecamentos durante a imobilização. A veia 

cefálica ou femoral foi canulada, permitindo, se necessário, o acesso venoso durante todo o 

procedimento e a veiculação de soro fisiológico (Figura 16). 

Após os procedimentos iniciais, realizou-se o exame físico e a pesagem do indivíduo 

(Figura 17). Os animais foram classificados, de acordo com o desgaste dentário e peso corpóreo, 

em adultos (idade superior a 2 anos), subadultos (entre 1 e 2 anos), jovens (6 meses a 1 ano) ou 

filhotes (0 a 6 meses). 

Para exame físico geral, utilizou-se a ficha clínica que se encontra no apêndice A. Através 

da inspeção direta, observou-se a condição física do indivíduo, a hidratação, tempo de 

preenchimento capilar e a presença ou não de lesões, fraturas ou possíveis sinais característicos 

de enfermidades. As mucosas oculares, nasal, bucal (Figura 18), vulvar, prepucial e anal foram 

observadas quanto à coloração, ulceração, hemorragia e secreções. No sistema 

músculoesquelético, para procurar possíveis alterações, realizou-se inspeção direta, palpação e 

manipulação das estruturas do sistema. Possíveis alterações no sistema digestório foram 

verificadas através da inspeção direta da cavidade bucal, lábios, língua, dentes e palpação 

abdominal. Verificou-se o sistema genitourinário através da inspeção direta e palpação. 
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Todas as onças-pintadas adultas foram equipadas com radiotransmissor, para 

monitoramento através da técnica da radiotelemetria (Figura 19). Cada radiotransmissor possuía 

uma frequência nas faixas de 150.000 MHz ou 151.000 MHz e bateria com duração entre 24 e 36 

meses. 

O animal foi mantido em local sombreado e tranquilo para sua recuperação pós-

anestésica. Permaneciam no local a médica veterinária e um auxiliar, a uma distância segura que 

permitisse a observação do animal. Quando a onça apresentava-se levantando a cabeça e em 

decúbito esternal, os pesquisadores se retiravam do local e passavam a monitorá-la através da 

radiotelemetria.  

Foram realizadas capturas de indivíduos, e recapturas de indivíduos previamente 

capturados e que já possuíam radiotransmissor. As recapturas foram realizadas, com intervalo 

superior a 60 dias, para a troca do radiotransmissor quando necessário, e coleta de material 

biológico, mantendo dessa forma contínuo o monitoramento sanitário destes indivíduos. 

 

 

4.2.3 Coleta e armazenamento de sangue e ectoparasitas de onças-pintadas 
 

 

As amostras sanguíneas das onças-pintadas foram coletadas pela punção da veia femoral 

interna em tubos a vácuo (tipo vacutainer) com e sem anticoagulante (EDTA) (Figuras 20 e 21). 

As amostras foram transportadas até a base de pesquisa, onde o soro foi extraído após 

centrifugação por 5 minutos e congelado em freezer a -20°C. As amostras de sangue total foram 

separadas em alíquotas com um volume igual de solução salina saturada (100 mM Tris, 100 mM 

EDTA, 2% SDS) ou em alguns casos sem a adição do tampão, foram congeladas em freezer a -

20°C. 

Os ectoparasitas foram detectados por inspeção no corpo do animal, e cuidadosamente 

removidos manualmente (Figura 22). Os exemplares coletados foram armazenados em tubos 

contendo álcool 70% até sua identificação taxonômica.  

Nem sempre foi possível a coleta de todos os materiais biológicos (soro, sangue total e 

ectoparasita) em todos os eventos de captura. 
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4.2.4 Coleta e armazenamento de fezes de onças-pintadas 

 

 

As amostras de fezes frescas de onça-pintada foram coletadas em campo com o auxilio 

de cães farejadores de fezes (Figura 23). Uma parte das amostras foi acondicionada em sacos 

plásticos e congeladas a -20°C, e outra parte acomodada em frascos coletores universais 

contendo solução de bicromato de potássio a 2 % e mantidas sob refrigeração a 4°C. 

 

          

 

 

          

 

 

Figura 17 – Onça-pintada fêmea sendo pesada no 
Pantanal 

Figura 16 – Detalhe para a veia canulada em 
onça-pintada durante realização 
dos procedimentos 

Figura 14 – Monitoramento da frequência 
cardíaca de macho capturado no 
PNE 

Figura 15 – Onça-pintada com tubo 
endotraqueal durante 
captura no Pantanal 
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Figura 20 – Coleta de sangue pela veia femoral 
interna de macho jovem capturado 
no Pantanal 

Figura 21 – Detalhe para a coleta 
de sangue pela veia 
femoral interna 

Figura 19 – Colocação de rádio-colar em macho 
de onça-pintada capturado no PNE 

Figura 18 - Observação da coloração 
da mucosa oral durante 
exame físico 

Figura 23 – Coleta de fezes de onça-pintada 
localizada com o auxílio de cão 
farejador 

Figura 22 – Destaque para carrapto localizado 
na pálpebra esquerda de onça-
pintada 
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4.3 PROPRIEDADES RURAIS AMOSTRADAS  

 

 

Entre maio de 2008 e janeiro de 2010, realizou-se a coleta de amostras biológicas dos 

bovinos, cães e gatos domésticos das propriedades rurais. Procurou-se amostrar o maior 

número de propriedades que fazem limite direto com as áreas preservadas amostradas neste 

estudo. Porém, devido às dificuldades logísticas, ausência do proprietário ou funcionário na 

propriedade ou a não autorização do proprietário para a realização das coletas, nem sempre foi 

possível amostrar todas as propriedades do entorno (ver figuras 2, 3 e 4). 

 

 

4.3.1 Coleta e armazenamento de sangue e ectoparasitas de animais domésticos 

 

 

Os bovinos amostrados foram em sua maioria fêmeas com idade ≥ 24 meses, sendo que, 

em uma das propriedades rurais do entorno do PNE, amostrou-se indivíduos machos. As 

amostras sanguíneas do gado foram coletadas pela punção da veia da cauda, em tubos a vácuo 

(tipo vacutainer) sem anticoagulante (Figura 24). As amostras sanguíneas de cães e gatos 

domésticos foram coletadas, pela punção da veia jugular ou cefálica, em tubos a vácuo com e 

sem anticoagulante (Figuras 25 a 27). As amostras foram transportadas até a base de pesquisa e, 

após centrifugação por 5 minutos das amostras dos tubos sem anticoagulante, o soro foi 

extraído e congelado em freezer a -20°C. As amostras de sangue total, coletadas em tubos com 

anticoagulante, foram separadas em alíquotas e congeladas em freezer a -20°C (Figuras 28 e 29). 

Amostras de ectoparasitas dos animais domésticos foram coletadas e conservadas em 

tubos contendo álcool 70% até sua identificação taxonômica.  
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Figura 24 – Coleta de sangue de 
bovino através da 
punção da veia da 
cauda 

Figura 25 – Coleta de sangue pela 
veia cefálica de cão 
doméstico 

Figura 26 – Funcionários e crianças da fazenda 
acompanhando a coleta de sangue 
de cão doméstico 

Figura 27 – Coleta de sangue de gato doméstico 
pela veia jugular no entorno do PNE 

Figura 28 – Extração do soro e armazenamento 
das amostras coletadas  

Figura 29 – Amostras identificadas e separadas 
em alíquotas 
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4.3.2 Tamanho Amostral 

 

 

As onças-pintadas foram capturadas de acordo com as atividades dos projetos de 

pesquisas do Instituto Onça-Pintada (IOP). 

Os cães foram amostrados sempre que presentes nas propriedades, e os gatos 

domésticos, sempre que possível sua contenção física. 

O planejamento amostral para as propriedades com bovinos visou simplesmente 

detectar a presença das enfermidades. Para o cálculo do tamanho da amostra, a população foi 

considerada como sendo infinita, o nível de confiança adotado foi de 95% e a prevalência 

intrarrebanho foi considerada como sendo de 5%. Através da tabela de Cannon e Roe (1982), 

obteve-se que 59 bovinos em cada propriedade seriam necessários para os objetivos desse 

estudo. As visitas às propriedades rurais foram, em sua maioria, agendadas para o período de 

vacinação do gado, de forma a maximizar os esforços do manejo pela propriedade. Algumas 

propriedades, porém, se prontificaram a manejar o gado apenas para as coletas propostas neste 

estudo. Assim, dado o caráter voluntário dessa atividade e as dificuldades logísticas das regiões 

estudadas, nem sempre foi possível obedecer ao planejamento amostral para os bovinos. 

 

 

4.4 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

O material biológico coletado em campo foi transportado, em média por 12 horas, em 

isopor com gelo reciclável, até a cidade de São Paulo-SP, e armazenado em freezer a -20°C, para 

posterior envio aos laboratórios parceiros para a realização dos testes diagnósticos propostos. O 

quadro 1 resume os testes realizados, laboratórios responsáveis e patógenos pesquisados em 

cada espécie. 

A identificação de ectoparasitas foi realizada no Laboratório de Doenças Parasitárias no 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Os testes de tuberculinização foram 

realizados nas propriedades rurais.  
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Material 
Biológico 

Patógenos Pesquisados 
Teste 

Diagnóstico 
Laboratório 
Responsável 

Espécies Amostradas 

Brucela lisas AAT1 LZB2/VPS3/FMVZ4/USP5 Onça6, Bovino, Cão, Gato 

Leptospira spp. SAM7 LZB/VPS/FMVZ/USP Onça, Bovino, Cão, Gato 

Toxoplasma gondii MAT8/RIFI9 LDP10/VPS/FMVZ/USP Onça, Bovino, Cão, Gato 

Vírus da raiva RFFIT11 Instituto Pasteur Onça, Cão, Gato 

Vírus da cinomose SN12 Biovet Onça, Cão 

Vírus da imunodeficiência felina Snap13 LZB/VPS/FMVZ/USP Onça, Gato 

Soro 

Vírus da leucemia felina Snap  LZB/VPS/FMVZ/USP Onça, Gato 

Hepatozoon spp. PCR14 DP15/IB16/UNESP17 Onça, Cão, Gato 

Babesia spp. PCR DP/IB/UNESP Onça, Cão, Gato 

Cytauxzoon spp. PCR DP/IB/UNESP Onça, Cão, Gato 

Mycoplasma haemofelis Nested-PCR DP/IB/UNESP Onça, Cão, Gato 

C.Mycoplasma haemominutum Nested-PCR DP/IB/UNESP Onça, Cão, Gato 

Sangue 
Total 

C. Mycoplasma turicensis Nested-PCR DP/IB/UNESP Onça, Cão, Gato 

Mycobacterium spp. PCR LZB/VPS/FMVZ/USP Onça-pintada 

Cryptosporidium spp. Nested-PCR LDP/VPS/FMVZ/USP Onça-pintada 

Giardia intestinalis Nested-PCR LDP/VPS/FMVZ/USP Onça-pintada 
Fezes 

Sarcocystidae Nested-PCR LDP/VPS/FMVZ/USP Onça-pintada 
1
Teste do Antígeno Acidificado Tamponado. 

2
Laboratório de Zoonoses Bacterianas. 

3
Departamento de Medicina Veterinária 

e Saúde Animal. 
4
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. 

5
Universidade de São Paulo. 

6
Onça-pintada. 

7
Microtécnica 

de Soroaglutinação Microscópica. 
8
Técnica de Aglutinação Modificada. 

9
Reação de Imunofluorescência Indireta. 

10
Laboratório de Doenças Parasitárias. 

11
Teste de Inibição de Focos Fluorescentes. 

12
Soroneutralização. 

13
Snap Combo 

FeLV Antigen/FIV Antibody Test Kit (IDEXX Laboratories).
 14

Reação em Cadeia de Polimerase-Polymerase Chain Reaction. 
15

Departamento de Parasitologia. 
16

Instituto de Biociências. 
17

Universidade Estadual Paulista, Botucatu-SP. 

 
Quadro 1 – Patógenos pesquisados de acordo com o material biológico utilizado, teste diagnóstico 

realizado, laboratório responsável e espécies amostradas 

 

 

Em algumas situações foi necessário priorizar as análises a serem realizadas de acordo 

com a quantidade de soro disponível para cada indivíduo. Para os bovinos, priorizou-se a 

realização dos testes sorológicos de brucelose, leptospirose e toxoplasmose nesta sequência; 

para os cães domésticos priorizou-se o sorodiagnóstico da cinomose, raiva, leptospirose, 

toxoplasmose e brucelose, nesta ordem; e, para os gatos domésticos priorizou-se o diagnóstico 

da imunodeficiência felina, leucemia felina, toxoplasmose, leptospirose e raiva. 

As amostras de fezes foram primeiramente submetidas ao Laboratório de Biologia 

Genômica e Molecular – PUCRS e ao Departamento de Biologia da Conservação – Estación 

Biológica de Doñana para análise genética e confirmação de que, realmente, eram de onça-

pintada. Quando comprovado geneticamente serem da espécie alvo, foram submetidas aos 

testes propostos neste estudo. 

Os métodos utilizados para cada teste diagnóstico estão detalhados a seguir. 
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4.4.1 Testes sorológicos 

 

 

São descritos a seguir os testes sorológicos utilizados no presente estudo para 

diagnóstico de determinados patógenos. 

 

 

4.4.1.1 Diagnóstico de brucelas lisas 

 

 

Para pesquisa de anticorpos contra brucelas lisas foi realizado o teste de rosa bengala 

com Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) utilizando como antígeno Brucella abortus (cepa 

1119-3), de acordo com as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose (BRASIL, 2006). O teste foi preparado com o antígeno na 

concentração de 8%, tamponado em pH ácido (3,65) e corado com o rosa de bengala. Com o 

soro e o antígeno à temperatura ambiente, colocou-se 30 µl de soro em uma placa de vidro e 30 

µl do antígeno ao lado do soro. O soro e o antígeno foram misturados com movimentos 

circulares, obtendo-se um círculo aproximado de 2 cm. Após 4 minutos, a placa de vidro foi 

colocada na caixa de leitura com luz indireta, e a identificação da reação foi observada pela 

presença ou não de grumos. Foram utilizados controles positivo e negativo, previamente 

conhecidos. 

 

 

4.4.1.2 Diagnóstico de Leptospira spp. 

 

 

Para pesquisa de anticorpos contra Leptospira spp., os soros sanguíneos foram 

submetidos à Microtécnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM) (FAINE, 1982) com uma 

coleção de antígenos vivos que inclui 22 variantes sorológicas de leptospiras patogênicas 

(Australis, Bratislava, Autummnalis, Butembo, Castellonis, Bataviae, Canicola, Whitcombi, 

Cynopteri, Grippotyphosa, Hebdomadis, Copenhageni, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, 

Pomona, Pyrogenes, Hardjo, Wolffi, Shermani, Tarassovi e Sentot) e duas de leptospiras 

saprófitas (Andamana e Patoc). 
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Os sorovares de Leptospira spp. foram repicados semanalmente, em meio liquido EMJH 

modificado, tendo como inóculo 10% do volume do meio. Foram utilizados apenas cultivos 

puros, isentos de contaminação, livres de autoaglutinação, com cinco a quinze dias de 

crescimento. As amostras de soros foram diluídas para triagem em solução tamponada de 

Sorënsen, inicialmente na diluição de 1:50, que, com acréscimo de igual volume de antígeno, o 

ponto de corte na diluição passou a ser de 1:100. Foi considerado reagente o soro que 

apresentou 50% de leptospiras aglutinadas. As amostras reagentes na triagem foram 

reexaminadas até sete diluições geométricas seriadas de razão de dois. O valor do título foi 

considerado a recíproca da sua maior diluição que apresentou 50% de aglutinação. A leitura das 

reações foi realizada em microscópio de campo escuro após a incubação da mistura soro-

antígeno por três horas em temperatura de 28°C. Foram utilizados controles positivo e negativo, 

previamente conhecidos. 

Para efeito do cálculo da frequência considerou-se soropositivo qualquer animal 

reagente para um ou mais sorovares. Para a determinação do sorovar mais provável (ou sorovar 

infectante), considerou-se o sorovar que apresentou maior título. Os indivíduos que 

apresentaram dois ou mais sorovares com títulos idênticos foram excluídos dessa análise 

Entretanto, esses animais foram considerados soropositivos para pelo menos um sorovar no 

cálculo da frequência (VASCONCELLOS et al., 1997; FIGUEIREDO et al., 2009). Os sorovares mais 

prováveis foram calculados por espécie e área de estudo. 

 

 

4.4.1.3 Diagnóstico de Toxoplasma gondii  

 

 

Para a detecção de anticorpos contra T. gondii em onças-pintadas foi utilizada a Técnica 

de Aglutinação Modificada (MAT) (DUBEY; DESMONTS, 1987). A MAT foi escolhida para a 

sorologia das onças, uma vez que não necessita de um conjugado antiespécie específico (DUBEY; 

THULLIEZ, 1989; DUBEY et al. 1995). 

A diluição dos soros foi feita em microplacas (96 poços) em solução salina tamponada pH 

7,2 (NaCl 0,146M; NaH2PO4 0,008M) filtrada em membrana de 45 µm de porosidade. 

Primeiramente, foram feitas diluições de 1:25, 1:50 e 1:500. Em seguida, 120 µl de antígeno 

(taquizoítos inteiros fixados em formalina) foram diluídos em 2,5 ml de solução salina 

tamponada pH 8,95 (NaCl 0,12M; H3BO3 0,05M; NaN3 0,03m), 35 µl de Mercaptoetanol 0,2M e 
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50 µl de Azul de Evans 0,2%. Essa mistura foi homogeneizada e distribuída imediatamente em 

uma microplaca (96 poços) com fundo em “U”, resultando em 25 µl de reagentes por poço. Os 

soros diluídos foram transferidos para essa microplaca (25 µl) e misturados aos reagentes (v/v). 

A placa foi selada com plástico adesivo, para evitar evaporação, e incubada durante a noite, por 

12 horas, em estufa a 37°C. A leitura foi realizada no dia seguinte, sendo que a formação de um 

botão de contorno definido na base do poço da placa foi considerada como resultado negativo; 

um carpete completo ou um véu de contorno pouco definido foi anotado como positivo (DUBEY; 

THULLIEZ, 1989). Os indivíduos com títulos maiores ou iguais a 25 foram considerados positivos. 

Os títulos dos soros foram determinados pela maior diluição que apresentou aglutinação (DUBEY 

et al., 1995). Em todas as reações foram utilizados controles positivo e negativo, previamente 

conhecidos. 

Para a detecção de anticorpos contra T. gondii nos animais domésticos foi utilizada a 

Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) (CAMARGO, 1964). Foram utilizadas lâminas 

contendo taquizoítos da cepa padrão (RH) do parasito e soros controles. Para os bovinos, 

utilizou-se como ponto de corte a diluição de 1:64 e, para cães e gatos domésticos, a diluição de 

1:16. Os soros foram diluídos em solução salina tamponada de fosfatos (PBS 0,01 M pH 7,2). Em 

cada cavidade da lâmina pipetou-se aproximadamente 20 µl de cada soro. Após 30 minutos de 

incubação à temperatura de 37°C em câmara úmida, realizaram-se três lavagens de 10 minutos 

das lâminas em uma cuba de vidro contendo PBS. Após a secagem das lâminas, acrescentou-se, 

em cada cavidade, o conjugado anti Ig-G específico para cada espécie (SIGMA®) previamente 

diluído em solução de azul de Evans 0,01%. Após 30 minutos, em câmara úmida, a 37°C, 

realizaram-se as lavagens de 10 minutos em PBS. Após secagem, as lâminas foram montadas 

com glicerina tamponada com carbonato-bicarbonato 0,5 M pH 8,5 e lamínulas para leitura. A 

leitura das lâminas foi feita na objetiva 40X, em microscópio de epifluorescência com sistema de 

filtros para fluoresceína e lâmpada de mercúrio. Considerou-se positiva a reação onde a maioria 

dos campos observados apresentou taquizoítos com fluorescência verde em toda membrana 

celular, contra o fundo vermelho das formas coradas pelo Azul de Evans. A ausência de 

fluorescência ou a maioria dos campos com fluorescência apenas nas extremidades dos 

parasitas, conhecida como fluorescência apical, foram consideradas como reações negativas. As 

amostras positivas para o ponto de corte foram posteriormente diluídas para obtenção do título 

máximo da reação. 
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4.4.1.4 Diagnóstico do vírus da raiva 

 

 

Para pesquisa de anticorpos contra raiva foi utilizado o Teste de Inibição de Focos 

Fluorescentes (RFFIT) (SMITH; YAGER; BAER, 1996). 

Primeiramente os soros foram inativados em banho-maria a 56°C por 30 minutos. 

Realizou-se seis diluições seriadas de cada soro, na razão 2, começando de 1:5, colocando-se 25 

µl de soro no primeiro orifício e adicionando-se 50 µl de Meio Essencial Mínimo de Eagle (MEM), 

com sais de Earle, suplementando com 10% de soro fetal bovino inativado. Após a diluição, 

adicionou-se 50 µl de vírus cepa CVS (Challenge Standard Virus) diluído previamente em banho 

de gelo. As microplacas foram então incubadas a 37°C em estufa com 5% de CO2, por um 

período de uma hora e meia. Adicionou-se 50 µl de suspensão de celular BHK-21 na 

concentração 2,5 x 104 células/ml). E, novamente, as microplacas foram incubadas a 37°C em 

estufa com 5% de CO2 por 20 horas. Após esse período, as células foram fixadas em banho de 

gelo, utilizando acetona 80% gelada (SMITH; YAGER; BAER, 1996; CHAVES et al., 2006). A reação 

foi revelada com adição de conjugado antivírus da raiva produzido pelo Instituto Pasteur 

(CAPORALE et al. 2009). A leitura foi realizada em microscópio de fluorescência invertido LEICA 

DMIL com aumento de 200X. 

Para os cães e gatos domésticos, que, normalmente são vacinados para o vírus da raiva, 

considerou-se como ponto de corte títulos ≥ 0,50 UI/ml, conforme recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 1992). Para as onças-pintadas, que nunca tiveram contato 

com a vacina antirrábica, considerou-se como positivo o título ≥ 0,10 UI/ml (HILL; BERAN; CLARK, 

1992; JORGE et al., 2010). 

 

 

4.4.1.5 Diagnóstico do vírus da cinomose 

 

 

Para pesquisa de anticorpos contra o vírus da cinomose foi utilizada a técnica de 

soroneutralização microscópica (APPEL; ROBSON, 1973). Primeiramente, os soros a serem 

testados foram inativados em banho-maria a 56°C. Realizaram-se diluições seriadas dos soros, 

que foram alocados em placas de microtitulação, adicionando-se volumes constantes de meio 

209 (50 µl) e gentamicina (0,625 g/ml). Nas microplacas sem células e com o soro diluído foram 
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adicionados 50 µl da suspensão viral contendo 100 TCID50. Realizou-se a agitação cuidadosa das 

placas para a homogeneização da mistura vírus-soro e as mesmas foram colocadas em estufa 

úmida a -37°C, com 3 a 5% de CO2 por uma hora. Em seguida, acrescentou-se 100 µl de 

suspensão de fibroblastos de embriões de galinha, contendo, aproximadamente, 50.000 células. 

As microplacas foram incubadas em estufa úmida a 37°C, com 3 a 5% de CO2 por cinco dias. Cada 

placa possuía controle de células, controle de vírus, e soro padrão. Após a incubação, as placas 

foram lidas em microscópio invertido para verificar a presença ou ausência de efeito citopático. 

O efeito citopático, quando presente, indica a ausência de anticorpos em títulos suficientes para 

neutralizar o antígeno. Os títulos foram determinados como o inverso da maior diluição que 

determinou proteção completa do tapete celular. Títulos ≥ 8 foram considerados positivos 

(COURTENAY; QUINNELL; CHALMERS, 2001).  

 

 

4.4.1.6 Diagnóstico do vírus da imunodeficiência felina e leucemia felina 

 

 

Para o diagnóstico da imunodeficiência felina (FIV) e leucemia felina (FeLV) foi utilizado o 

teste de ELISA com os ensaios imunoenzimáticos comercias SnapTM Combo FeLV Antigen/FIV 

Antibody Test Kit (IDEXX Laboratories), realizado de acordo com as orientações do fabricante. 

Esses kits combinam um teste direto para identificação do antígeno viral p27 do FeLV e um teste 

indireto para identificação de anticorpos específicos contra o vírus da imunodeficiência felina. 

 

 

4.4.2 Testes moleculares nas amostras sanguíneas 

 

 

Para extração do DNA para a pesquisa dos hemoparasitas, as amostras de sangue total 

foram submetidas à incubação com a enzima proteinase K, durante 4 horas, por 56° C e, 

posteriormente, durante 15 minutos, por 70°C (RUBINI et al., 2005). Durante todo o tempo da 

incubação, o sangue e a proteinase K foram mantidos sob agitação constante. A partir de 

alíquotas sanguíneas de 200 µl, o DNA foi isolado empregando o kit GFX® Genomic Blood DNA 

Purification (GE Healthcare), seguindo as recomendações do fabricante. Cada amostra de DNA 

foi eluída em 100 µl de tampão TE. 
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Posteriormente às reações, os produtos amplificados nos testes moleculares foram 

analisados em gel de agarose 1% corado com gel Red (0,05 µl/ml; Uniscience®) em alíquotas de 5 

µl. As eletroforeses ocorreram a 80V, por 30 minutos, em tampão TAE, e os produtos foram 

visualizados através de um transiluminador UV. Os fragmentos de PCR amplificados foram 

estimados através da comparação com marcadores moleculares de DNA de 100 pares de base 

(Invitrogen®). Foram considerados positivos os fragmentos que apresentaram banda de tamanho 

específico e compatível com o produto amplificado por cada reação. 

Os detalhes dos métodos de pesquisa para cada um dos hemoparasitas seguem abaixo: 

 

 

4.4.2.1 Diagnóstico de Hepatozoon spp. 

 

 

Realizou-se a reação em cadeia de polimerase (PCR) utilizando oligonucleotídeos 

iniciadores (ou “primers”) Hep F (5’-ATA-CAT-GAG-CAA-AAT-CTC-AAC-3’) e Hep R (5’-CTT-ATT-

ATT-CCA-TGC-TGC-AG-3’) para amplificação de um fragmento da região do gene 18S rRNA 

(INOKUMA et al., 2002; METZGER et al., 2008). A reação de amplificação foi realizada em 25 µl 

contendo: 10 mM de Tris-HCl em pH 8.3, 50 mM de KCl, 1 mM de MgCl2 (GE Healthcare), 0,2 µl 

de dNTPs, 1,5 U de DNA taq polimerase (GE Healthcare), 1 µM de cada “primer” e 5 µl do DNA 

extraído. O controle negativo da reação não continha DNA e o controle positivo usado foi isolado 

de Hepatozoon sp. de uma jaguatirica (Genbank EU 028344) proveniente do Maranhão, 

diagnosticado por Metzger et al. (2008), e/ou um cão doméstico no Brasil, diagnosticado por 

Rubini et al. (2005). 

Para as reações de PCR, utilizou-se termociclador Biometra thermal cycler (gradiente T) a 

94°C por 3 minutos e 35 ciclos repetidos de 94°C por 1 minuto, 57°C por 2 minutos e 72°C por 2 

minutos, seguidos por uma extensão final de 72°C por 7 minutos.  

 

 

4.4.2.2 Diagnóstico dos Piroplasmas: Babesia spp. e Cytauxzoon spp. 

 

 

Para a realização do PCR utilizou-se os oligonucleotídeos iniciadores Bab F (5’-

TGACACAGGGAGGTAGT-3’) e Bab R (5’-CAACAAAATAGAACCAAAG-3’) para amplificação de 
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fragmentos da região do gene 18S rRNA de 293 a 318 pares de base (METZGER, 2009). Esse 

fragmento corresponde às sequências conservadas do DNA das espécies de piroplasmas 

descritas no quadro 2. Esses oligonucleotídeos iniciadores foram desenhados exclusivamente 

para amplificarem fragmentos de Babesia spp., Cytauxzoon spp. e Theileria sp. 

 

Espécie Nº Genbak Espécie Nº Genbak 

Babesia canis vogeli Brazil AY371196 Babesia canis canis Europa AY072926 

Babesia Okinawa AY077719 Babesia felis AF965742 

Babesia canis vogeli USA AY371198 Babesia leo AF244912 

Babesia canis vogeli Egypt AY371197 Gato Brasil EF636702 

Babesia canis canis Russia AY649326 Babesia felis AF244912 

Babesia canis canis Europa AY072926 Babesia sp. AF244913 

Babesia sp. AF244914 Babesia canis vogeli AY072925 

Babesia rodhaini M87565.1 Babesia okinawa AY077719 

Babesia gibsoni AF175300 Babesia canis canis AY072926 

Babesia sp. AF396748 Babesia canis vogeli DQ439545 

Babesia sp. okinawa AF271082 Theileria sp. DQ866842 

Babesia sp. Israeli AY272047 Cytauxzoon felis AF399930 

Babesia microti AB071177 Cytauxzoon felis L19080 
 

Quadro 2 – Espécies de piroplasmas, com seus respectivos números de acesso no GenBank, que foram 
utilizadas para o alinhamento –uma das etapas para a construção de oligonucleotídeos 
iniciadores que amplificam fragmentos da região do gene 18S rRNA – respectivos às 
sequências conservadas de Babesia spp., Cytauxzoon spp. e Theileria sp 

 

A reação de amplificação foi realizada em 25 µl contendo: 1 x Go Taq Colorless 

Mastermix (Promega®), 10 pmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 1 µl MgCl2 50 mM 

(Invitrogen®), 5 µl do DNA extraído e água ultrapura (MiliQ®) q.s.p. Em todas as reações foi 

utilizado um controle negativo através da substituição do DNA da amostra por água ultrapura 

(MiliQ®). Os controles positivos consistiram de: um isolado de Babesia canis vogeli de cão 

doméstico no Brasil, diagnosticado por Lopes (2006), um isolado de Babesia canis rossi, cedido 

pelo Prof. João Pessoa Araújo, do Laboratório de Microbiologia e Imunologia do Instituto de 

Biociências, UNESP-Botucatu e de um isolado de Cytauxzoon felis de uma onça-parda 

proveniente de Minas Gerais, diagnosticado por Metzger (2009). As amostras utilizadas como 

controle positivo foram previamente sequenciadas geneticamente, confirmando a especificidade 

da técnica. 

Para as reações de PCR, utilizou-se termociclador Mastercycler Gradient, Eppendorf® 

(EUA) a 95°C por 5 minutos, 52°C por 1 minuto e 72°C por 2 minutos e 35 ciclos repetidos de 
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94°C por 30 segundos, 52°C por 20 segundos e 72°C por 20 segundos, seguidos por uma 

extensão final de 72°C por 7 minutos.  

Como a PCR utilizada amplifica tanto o gênero Babesia spp. quanto Cytauxzoon spp., os 

dois piroplasmas foram diferenciados pela diferença de tamanho dos seus fragmentos na 

visualização do gel de agarose após eletroforese. Com a finalidade de confirmar o agente 

envolvido e identificar possível coinfecção com ambos os agentes, realizaram-se em todos os 

felídeos positivos dois protocolos de PCR, cada um amplificando separadamente Babesia canis 

vogelis e Cytauxzoon felis, como descrito abaixo. 

Para o diagnóstico de Cytauxzoon felis, um fragmento de 284 pb da região do gene 18S 

rRNA foi amplificado utilizando os oligonucleotídeos iniciadores 5’-

GCGAATCGCATTGCTTTATGCT-3’ e 5’-CCAATTGATACTCCGGAAAGAG-3’ (BIRKENHEUER et al. 

2006), que correspondem às sequências conservadas de Cytauxzoon felis. A reação de 

amplificação foi realizada em um total de 25 µl, contendo: 1 x GO Taq Colorless Mastermix 

(Promega®), 10 pmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 5 µl da amostra de DNA extraído e água 

ultrapura (MiliQ®) q.s.p. O controle negativo da reação não continha DNA e o controle positivo 

utilizado foi um isolado de Cytauxzoon felis proveniente de uma onça-parda diagnosticado por 

Metzger (2009).   

As reações de PCR foram realizadas utilizando o termociclador Biometra thermal cycler 

(gradiente T), a 95°C por 5 minutos seguidos de 40 ciclos repetidos de 95°C por 45 segundos, 

59°C por 45 segundos e 72°C por 60 segundos, seguidos por uma extensão final de 72°C por 5 

minutos. 

Para o diagnóstico de Babesia canis vogeli, realizou-se um PCR amplificando fragmentos 

da região do gene 18S rRNA, de aproximadamente 340 pb, utilizando os oligonucleotídeos 

iniciadores 455-479 F (5’-GTCTTGTAATTGGAATGATGGTGAC-3’) e 793-772 R (5’- 

ATGCCCCCAACCGTTCCTATTA-3’). Esse fragmento corresponde às sequências conservadas de 

Babesia gibsoni (AF 271081; AF 271082; AF 205636; AF 175300; AF 175301), Babesia canis vogeli 

(AJ 009796; AY 072925), Babesia canis canis (AY 072926; AJ 009795) e Babesia canis rossi (L 

19079) (BIRKENHEUER; LEVY; BREITSCHWERDT, 2003). 

A reação de amplificação foi realizada em um total de 25 µl, contendo: 1 x Go Taq 

Colorless Mastermix (Promega®), 10 pmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 5 µl da amostra de 

DNA extraído e água ultrapura (MilliQ®) q.s.p. O controle negativo da reação não continha DNA e 

o controle positivo usado foi um isolado de Babesia canis vogeli de cão doméstico no Brasil, 

diagnosticado por Lopes (2006). 
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As reações de PCR foram realizadas utilizando o termociclador Mastercycler Gradient 

(Eppendorf®, EUA) a 95°C por 5 minutos seguidos de 50 ciclos repetidos de 95°C por 45 

segundos, 58°C por 45 segundos e 72°C por 45 segundos, seguidos por uma extensão final de 

72°C por 5 minutos.  

Em seguida, realizou-se uma “Semi- nested” PCR que amplificou fragmentos da região do 

gene 18S rRNA de 192 pares de base que correspondem à sequência conservada de Babesia 

canis vogeli. Essa reação teve um volume final de 25 µl e foi utilizado 0,5 µl do produto 

amplificado pela PCR. Os componentes dessa reação foram iguais aos da PCR, diferenciando-se 

apenas pelo oligonucleotídeo iniciador “sense ou forward”, que foi o BCV F (5’- 

GTTCGAGTTTGCCATTCGTT-3’) (BIRKENHEUER; LEVY; BREITSCHWERDT, 2003). Foi mantido o 

mesmo oligonucleotídeo iniciador “anti-sense ou reverse” da primeira reação (PCR). A 

programação dos ciclos de temperaturas utilizada foi igual ao da PCR, com exceção dos ciclos de 

amplificação, que foram reduzidos de 50 para 30. 

 

 

4.4.2.3 Diagnóstico dos hemoplasmas felinos: Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma 

haemominutum’ e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 

 

 

Através da PCR, amplificou-se fragmentos da região do gene 16S rRNA, de 595 pb para 

M. haemofelis e 618 pb para ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’, utilizando os seguintes primers: 

HBT-F (5’-ATACGGCCCATATTCCTACG-3’) e HBT-R (5’-TGCTCCACCACTTGTTCA-3’) (CRIADO-

FORNELIO et al., 2003). A reação foi realizada em 25 µl contendo 1 x Go Taq Colorless mastermix 

(Promega®), 10 pmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 5 µl de DNA extraído e água ultrapura 

(MiliQ®) q.s.p. O controle negativo da reação não continha DNA e os controles positivos foram: 

um isolado de M. haemofelis e outro de ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ provenientes, 

respectivamente, de uma jaguatirica e de um gato mourisco, ambos diagnosticados por Metzger 

(2009). Os controles positivos foram previamente sequenciados confirmando a especificidade da 

técnica. 

As reações de PCR foram realizadas usando o termociclador Mastercycler Gradient 

(Eppendorf®, EUA) com os ciclos de temperatura programados para 94°C por 10 minutos, 

seguidos de 40 ciclos repetidos de 95°C por 30 segundos, 60°C por 30 segundos e 72°C por 30 

segundos, além de um ciclo final de 72°C por 10 minutos para a extensão final. 
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Após a eletroforese e a visualização do gel de agarose foi realizada uma nested-PCR para 

a identificação das espécies de hemoplasmas que foram amplificadas pela PCR anterior, segundo 

protocolo descrito por Fujihara et al. (2007). A PCR amplificou fragmentos do gene 16S rRNA de 

616 pb para M. haemofelis, 654 pb para ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ e 559 pb para ‘ Ca. 

Mycoplasma turicensis’. Os oligonucleotídeos iniciadores usados na primeira reação da nested-

PCR foram: Mhfe F1 (5’-TTAATGCTGATGGTATGCCT-3’), Mhfe R1 (5’-TGCTTAATTCCGAAACTCCC-

3’), Mhmn F1 (5’-GATTAATGCTGGTGGTATGC-3’), Mhmn R1 (5’-CATTGAATTCCAGTATCTCC-3’), 

Mtrc F1 (5’-GAACTCTCCAAAAGGCAGTT-3’) e Mtrc R1 (5’-TGAATAGTATTCGGCACAAA-3’) 

(FUJIHARA et al., 2007; METZGER, 2009). 

A reação de amplificação foi realizada em 25 µl contendo: 1 x Go Taq Colorless 

mastermix (Promega®), 10 pmol de cada oligonucleotídeo iniciador, 5 µl do DNA extraído e água 

ultrapura (MiliQ®) q.s.p. Os controles negativos da reação não continham DNA e os controles 

positivos foram os mesmos utilizados na PCR anterior. 

Para as reações de PCR, utilizou-se o termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf®, 

EUA) a 94°C por 1 minuto e 30 ciclos repetidos de 94°C por 30 segundos, 55°C por 2 minutos e 

72°C por 1 minuto, seguidos por uma extensão final de 72°C por 5 minutos. 

A nested-PCR amplificou fragmentos de 272 pb para M. haemofelis, 403 pb para ‘Ca. 

Mycoplasma haemominutum’ e 319 pb para ‘Ca. Mycoplasma turicensis’. Os oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados na nested-PCR foram: Mhfe F2 (5’-GATTAATCCCCATAGGAAG-3’), Mhfe R2 

(5’-ACTATCATAATTATCCCTCG-3’), Mhmn F2 (5’-TACTCTCTTAGTGGCGAACG-3’), Mhmn R2 (5’-

AATCAAGGCTTAATCATTTC-3’), Mtrc F2 (5’-TAATGTCCTATAGTATCCTC-3’) e Mtrc R2 (5’- 

TGCTGTCACTTATTCAGAGG-3’) (FUJIHARA et al., 2007; METZGER, 2009). 

Utilizou-se nessa reação 0,5 µl do produto amplificado pela PCR, os mesmos 

componentes da primeira reação de PCR com volume final de 25 µl, diferenciando-se pelos 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados, que nessa reação foram os descritos acima. Utilizou-se a 

mesma programação dos ciclos de temperaturas. 

Os cuidados com a esterilização e a manipulação para evitar a contaminação com os 

produtos previamente amplificados (ou “amplicons”), também conhecidos como “carry over”, 

foram muito mais exacerbados e rigorosos quando comparados aos cuidados da PCR. As reações 

foram preparadas em sala específica para manipulação de reagentes da PCR, previamente 

esterilizada de 30 a 40 minutos, com o uso de ultravioleta, hipoclorito de sódio a 10%, álcool 

absoluto e cloreto de benzalcômio em todas as superfícies e equipamentos utilizados. O 

tratamento com ultravioleta incluiu luvas de procedimento, tubos e microtubos de PCR, 
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ponteiras de filtro e pipetas. Os produtos da PCR foram manipulados no interior de capela de 

fluxo laminar, previamente esterilizada. A manipulação de todos os reagentes e produtos da PCR 

foi feita com extrema cautela: microtubos contendo produtos de PCR permaneciam sempre 

tampados e eram abertos somente para serem pipetados. Após a manipulação com cada tubo, 

as luvas eram imediatamente borrifadas com hipoclorito de sódio 10% e secas com gases 

estéreis. Eram utilizados somente microtubos de 0,2 µl individuais e não em conjunto de oito (ou 

“strips”), como geralmente usado em outras reações. Os tubos contendo produto da PCR 

permaneciam dispostos bem distantes uns dos outros e em suportes diferentes. Cada reação 

continha no máximo 15 amostras, possibilitando distância e maior cautela na manipulação. Além 

disso, foram sempre utilizados três controles negativos, sem DNA, cada qual referente a um par 

de oligonucleotídeos iniciador, para cada espécie de hemoplasma felino. 

 

 

4.4.2.4 Sequenciamento dos hemoparasitas 

 

 

Os produtos da PCR de algumas amostras positivas foram enviados para a Macrogen 

Company Limited1 na Coréia do Sul para purificação e sequenciamento. As sequências obtidas 

foram submetidas ao Basic Local Alignment Search Tool2 (BLAST) para verificação da similaridade 

genética. 

 

 

4.4.3 Testes moleculares nas amostras de fezes 

 

 

Para a pesquisa de protozoários, as amostras fecais foram submetidas ao procedimento 

de extração de DNA empregando-se o kit Invitek (PSP Spin DNA Stool kit, Berlim) com algumas 

alterações: primeiramente 300 µl das suspensões de amostras fecais foram transferidas para um 

microtubo e submetidas à centrifugação por 10.000 g por 5 minutos. Os sedimentos resultantes 

foram lavados em TE (TrisHCl 10mM, EDTA 1mM) por duas vezes. Após a última lavagem, o 

sedimento de cada amostra foi ressuspendido em solução de lise fornecida no próprio kit, 

seguindo-se a partir deste momento, as recomendações do fabricante. Para cada um dos 

protozoários, empregou-se uma reação molecular: nested-PCR-18S para pesquisa de 

______________________________ 

1www.macrogen.com, 8th Floor Sean Building, Sinmunro 1-Ga, Jongro-Gu, South Korea,tel: 82 2 3704 4600 
2http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
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Cryptosporidium spp, nested-PCR-bg para pesquisa de Giardia intestinalis e nested-PCR-ITS-1 

para pesquisa de protozoários da Família Sarcocystidae.  

 

 

4.4.3.1 Diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

 

 

Para pesquisa de Cryptosporidium spp. foi realizada a amplificação da subunidade 18S do 

RNA ribossômico através da técnica de nested-PCR com os seguintes primers: F1 (5’–

TTCTAGAGCTAATACATGCG–3’) e R1 (5’–CCCATTTCCTTCGAAACAGGA–3’) na reação primária, 

originando uma sequência com aproximadamente 1300 pb (XIAO et al., 1999); F2 (5’–

GGAAGGGTTGTATTTATTAGATAAAG–3’) e R2 (5’–AAGGAGTAAGGAACAACCTCCA–3’) na reação 

secundária, originando uma sequência com aproximadamente 826 a 864 pb, dependendo da 

espécie (XIAO et al., 1999). A reação primária foi realizada em 50 µl de solução contendo 5 µl de 

DNA extraído, 5 µl de solução tampão para PCR (20 mM de Tris-HCl pH 8,4 e 50 mM de KCl), 200 

µM de dNTP (0,25 mM de cada base), 2,0 µl de MgCl2, 0,3 µl de cada oligonucleotídeo iniciador 

da reação primária (30 pmol), 1,25 unidade da enzima Taq DNA polimerase (Invitrogen Life 

Technologies, Cat # 18038-42) e 31,2 µl de água ultra pura autoclavada. 

As reações de PCR foram realizadas com os ciclos de temperatura programados para 

94°C por 3 minutos, seguidos de 35 ciclos repetidos de 94°C por 45 segundos, 55°C por 45 

segundos e 72°C por 60 segundos, seguidos de uma extensão final de 72°C por 7 minutos. A 

nested-PCR foi realizada com as mesmas condições da amplificação da PCR, porém com os 

primers da reação secundária e 2,5 µl da primeira reação como amostra. 

 

 

4.4.3.2 Diagnóstico de Giardia intestinalis 

 

 

Para pesquisa de Giardia intestinalis foi realizada a amplificação primária de um 

fragmento de aproximadamente 753 pb, utilizando os primers: G7 (5’-

AAGCCCGACGACCTCACCCGCAGTGC-3’) e G759 (5’-GAGGCCGCCCTGGATCTTCGAGACGAC-3’) 

(CACCIO; DE GIACOMO; POZIO, 2002). 
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O protocolo de reação empregado utilizou um mix de reagente contendo 34,6 µl de água 

ultrapura (MiliQ®); 1 μl dNTP (10 mM); 1 μL de cada primer (10 pmol/μl); 5 μl de 10X PCR Buffer; 

2 μl MgCl (50 mM); 0,4 μl taq Polimerase (5U/μl) e 5 μl de DNA extraído, resultando um volume 

final de 50 μl em cada microtubo. As reações de PCR foram realizadas no termociclador com 

ciclos de temperatura programados para 94°C por 5 minutos; 35 ciclos repetidos de 94°C por 30 

segundos; 65°C por 30 segundos e 72°C por 60 segundos, seguidos de um aquecimento final de 

72°C por 7 minutos.  

Para a amplificação secundária, com o intuito de amplificar um fragmento de 

aproximadamente 511 pb, foi utilizado um par de primers interno em relação aos primeiros: BG-

Nst-F (5’-GAACGAACGAGATCGAGGTCCG-3’) e BG-Nst-R (5’-CTCGACGAGCTTCGTGTT-3’) (LALLE et 

al., 2005). O protocolo de reação empregado utilizou mix de reagente contendo 38,6 µl de água 

ultrapura (MiliQ®); 1 μl dNTP (10 mM); 1 μl de cada primer (10 pmol/ μl); 5 μl de 10X PCR Buffer; 

2 μl MgCl (50 mM); 0,4 μl taq Polimerase (5U/ μl) e 1 μl do produto da amplificação primária 

resultando um volume final de 50 μl em cada microtubo que foi levado ao temociclador. Os 

parâmetros para o termociclador foram programados para aquecimento inicial de 94°C por 5 

minutos, 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos, 72°C por 60 segundos, 

seguidos de um aquecimento final de 72°C por 7 minutos. 

 

 

4.4.3.3 Diagnóstico de protozoários da Família Sarcocystidae  

 

 

Para pesquisa de protozoários da Família Sarcocystidae, as sequências de DNA alvo 

foram primeiramente amplificadas pela PCR com o uso dos primers externos JS4 (5’-

CGAAATGGGAAGTTTTGTGAAC-3’) (SLAPETA et al., 2002) e CT2c (5’-CTGCAATTCACATTGCGTTTCGC-

3’) (MURADIAN, 2009) seguida de uma nested-PCR com os primers internos CT2b (5’-

TTGCGCGAGCCAAGACATC-3’) (MONTEIRO et al., 2007) e JS4b (5’-AGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGG-

3’) (MURADIAN, 2009). Os primers senso empregados neste ensaio hibridizam contra a região 3´ 

terminal do gene codificador do RNA da menor unidade ribossômica (18S), enquanto os primers 

antissenso hibridizam contra a região 5’ terminal do gene codificador da fração 5.8S do RNA 

ribossômico. A nested-PCR amplifica, portanto, a região completa referente ao espaçador 

interno transcrito 1 (internal transcribed spacer-1) de todos os organismos pertencentes à 

Família Sarcocystidae. Os diferentes organismos pertencentes a esta família possuem sequências 
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de nucleotídeos diferentes na região codificadora do espaçador interno transcrito 1 (ITS-1), de 

forma que a análise deste lócus permite distinguir estes organismos. 

Para uma reação de 50 µl foi utilizado 31,2 µl de água ultrapura autoclavada; 5 µl de 

tampão de reação 10x (KCL 50 mM: Tris-HCl 10 mM, pH 9.0, Invitrogen ®, USA); 1 µl da mistura 

de dNTPs (10 mM de cada nucleotídeo: dATP, dTTP, dCTP, dGTP, Invitrogen®, USA); 3 µl da 

solução de primers externos senso (10 µM); 3 µl da solução de primers externos antissenso (10 

µM); 1,5 µl de MgCl2 (50 mM); 0,3 µl de Taq DNA polimerase platinum Invitrogen® (5 U/µl); 5 µl 

da amostra de DNA. 

Para a nested-PCR foram utilizadas as mesmas quantidades e reagentes substituindo-se 

somente os primers externos pelos internos e amostra de DNA pela mesma quantidade de 

produto amplificado na primeira reação de PCR. O ciclo empregado na PCR foi aquecimento 

inicial de 94°C por 3 minutos, 35 ciclos de 94°C por 45 segundos, 56°C por 30 segundos, e 

extensão de 72°C por 30 segundos. 

 

 

4.4.3.4 Visualização do produto amplificado 

 

 

Os fragmentos amplificados foram visualizados através da técnica de eletroforese em gel 

de agarose a 1,5% em cuba horizontal, previamente imerso em tampão TBE (Tris-Borato 0,045 

M; EDTA pH 8.0 1 mM). Após a corrida eletroforética, executada a uma voltagem adequada às 

dimensões do gel (1 a 10 V/cm de gel), o gel foi corado em solução de brometo de etídeo a 0,5 

µg/ml durante 20 minutos. Para a visualização dos produtos amplificados o gel foi observado em 

transiluminador ultravioleta. As dimensões dos fragmentos amplificados foram comparadas a 

um padrão de peso molecular com fragmentos múltiplos de 100 pb disposto no gel juntamente 

com as amostras analisadas.  

 

 

4.4.4.4 Diagnóstico de Mycobacterium spp. 

 

 

As fezes de onças-pintadas foram submetidas à tentativa de isolamento de 

micobactérias, conforme descrito pelo Centro Panamericano de Zoonosis (1972). Foram 
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utilizados meios de cultura de Lowenstein-Jensen e Stonebrink com adição de antibióticos (BBL 

MGIT PANTATM composto por polimixina B, anfotericina B, ácido nalidixico, trimetoprima, 

azlocilina) para diminuir a contaminação proveniente das amostras fecais. Os processos de 

elaboração dos meios de cultura foram efetuados de acordo com as instruções dos fabricantes e 

adaptados para os meios utilizados. Para o isolamento, as fezes foram descongeladas e 

introduzidas em bolsas de plástico estéreis para Stomacher®; aproximadamente 1g de fezes das 

amostras individuais foi separado e adicionado 9 ml de solução salina a 0,85% estéril, macerado 

por 1 minuto no Stomacher®, e em seguida 1 ml do homogeneizado foi misturado com 1 ml de 

NaOH 4% e 2 gotas de vermelho de fenol, e incubado na estufa a 37°C por 25 minutos. A mistura 

foi então neutralizada com HCl 1N (pH ≅ 6,8 – 7,0) e centrifugada a 2.500 rpm por 20 minutos. 

Desprezou-se o sobrenadante, e suspendeu-se novamente o pellet em 1 ml de solução salina 

0,85% estéril. Homogeneizou-se e semeou-se 100 µl no meio de cultura, fazendo cada meio de 

cultura em duplicata e incubando em estufa a 37°C. A leitura foi realizada uma vez por semana 

durante um período total de 60 dias após a incubação. 

As colônias com características sugestivas de micobactérias foram fenotipicamente 

caracterizadas e submetidas para confirmação pela técnica de PCR-PRA (TELENTI et al., 1993). 

Para a extração do DNA, uma pequena quantidade da massa bacteriana das colônias foi retirada 

com o auxílio de uma alça descartável estéril e transferida para um microtubo de 1.500 µl com 

400 µl de tampão TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA pH 8), que foi homogeneizado e incubado a 

80°C por 20 minutos para inativação dos bacilos (BREMER-MELHIOR; DRUGEON, 1999). Foi 

adicionado 50 µl de 10 mg/ml de lisozima, homogeneizado e incubado a 37°C “overnight”. Em 

seguida foi adicionado 5 µl de Proteinase K (10 mg/ml) e 70 µl de SDS (10%), que foi 

homogeneizado e incubado a 65°C por 10 minutos. Adicionou-se 100 µl de NaCl (5M) e 100 µl de 

CTAB/NaCl (4,1 g NaCl e 10 g CTAB em 100 ml H2O) pré-aquecido a 65°C, homogeneizou-se e 

incubou a 65°C por 10 minutos. Em seguida, foi acrescentado 750 µl de clorofórmio: álcool 

isoamílico (24:1), agitou-se por 10 minutos e centrifugou-se a 12.000 g por 7 minutos. 

Transferiu-se o sobrenadante para novos tubos. O DNA foi precipitado com 450 µl de 

isopropanol resfriado a - 20°C por 30 minutos, e posteriormente centrifugado a 12.000g por 15 

minutos, e desprezado o sobrenadante. Adicionou-se 1000 µl de etanol a 70% e centrifugou-se 

por mais 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado, e colocou-se a amostra em banho seco a 

56°C por 10 minutos, suspendendo-se novamente o sedimento seco com 30 µl de TE. A amostra 

foi armazenada a -20°C.  
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Foram realizadas reações de 50 µl contendo: 8,0 µl dNTP (1,25 mM); 5 µl 10x Buffer; 2,5 

µl primer Tb 11 (10 pmol/µl; 5’-ACCAACGATGGTGTGTCCAT-3’); 2,5 µl primer Tb 12 (10 pmol/µl; 

5’- CTTGTCGAACCGCATACCCT – 3’); 1,5 MgCl2 (50 mM); 0,3 µL de TAQ polimerase (1,25 U); 25,2 

µl água ultra pura e 5 µl do DNA. Os primers utilizados nesse processo amplificam um fragmento 

de 439 bp, responsável pela codificação da proteína de choque térmico (hsp 65), que caracteriza 

o isolado como pertencente ao gênero Mycobacterium. Empregou-se o seguinte ciclo de PCR: 

94°C por 1 minuto, 60°C por 1 minuto, 72°C por 1 minuto e ciclo de extensão final de 72°C por 10 

minutos. O produto amplificado foi analisado em gel de agarose 2% corado com brometo de 

etídio, e a eletroforese ocorreu a 90V.  

O produto de PCR de 439 pb foi submetido à digestão pelas enzimas de restrição HaeIII e 

BstEII. Foram realizadas reações de 20 µl com 0,5 µl da enzima HaeIII; 2 µl REact2; 7,5 µl H2O 

ultra pura e 10 µl do produto amplificado a 60°C por 60 minutos. Para a reação com BSA foram 

realizadas reações de 20 µl com 0,5 µl da enzima BstEII; 0,2 µl BSA (soro albumina bovina); 2 µl D 

10x Buffer; 7,3 µl água ultra pura e 10 µl do produto amplificado a 37°C por 60 minutos. As 

eletroforeses foram feitas com agarose 3-4%, 60V, utilizando 3 marcadores moleculares 25 pb, 

50 pb, 100 pb. As dimensões dos fragmentos amplificados foram comparadas a um padrão de 

peso molecular com fragmentos múltiplos de 100 pares de base disposto no gel. 

 

 

4.4.4 Pesquisa de ectoparasitas 

 

 

A identificação taxonômica das espécies de ectoparasitas foi realizada com auxílio de 

estereomicroscópio e literatura correspondente (GUIMARÃES; TUCCI; BARROS-BATTESTI, 2001; 

BARROS-BATTESTI; ARZUA; BECHARA, 2006). Imaturos do gênero Amblyomma não puderam ser 

identificados em nível de espécie, uma vez que não havia literatura disponível. Os ectoparasitas 

identificados das onças-pintadas foram apresentados pelo total de eventos de captura, e para os 

animais domésticos, pelo número de propriedades amostradas em cada área de estudo. Para as 

onças-pintadas destacaram-se nos resultados quais animais parasitados por carrapatos foram 

também expostos aos hemoparasitas. 
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4.5 TESTE DE TUBERCULINIZAÇÃO 

 

 

Nos bovinos, realizou-se o diagnóstico alérgico da tuberculose bovina através da prova 

de tuberculinização intradérmica, Teste da Prega Caudal (TPC) (BRASIL, 2006). A tuberculina PPD 

bovina foi inoculada via intradérmica na dosagem de 0,1 ml, entre 6 e 10 cm da base da cauda, 

na junção da pele pilosa e da pele glabra.  

A leitura do teste foi realizada após 72 ± 6 horas da inoculação, comparando-se, por 

avaliação visual e palpação, a prega inoculada com a prega do lado oposto. Qualquer aumento 

de espessura na prega inoculada foi classificado como reagente.  

Devido à dificuldade logística o teste de tuberculinização foi realizado em apenas três 

propriedades rurais do entorno do PNE e em duas propriedades rurais do entorno do Parque 

Estadual do Cantão. Não foi realizado na região do Pantanal.  

 

 

4.6 QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 

 

Em cada propriedade amostrada, além da coleta de material biológico, aplicou-se um 

questionário epidemiológico aos gerentes ou proprietários. Foram elaboradas questões sobre as 

práticas de manejo empregadas para o rebanho bovino, incluindo questões a respeito da 

predação do gado por onça-pintada (Apêndice B). Aos proprietários dos cães e gatos domésticos 

foram feitas questões com o intuito de obter informações a respeito da vacinação, alimentação 

e hábitos dos cães e gatos domésticos (Figura 30; Apêndice C). 

 

 

4.7 MONITORAMENTO DAS ONÇAS-PINTADAS  

 

 

Uma vez equipadas com o radiotransmissor, as onças-pintadas foram monitoradas 

através da radiotelemetria ou armadilhas fotográficas. Foram monitoradas em períodos 

noturnos e diurnos. 
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Através da radiotelemetria, os sinais de seus rádios eram captados por uma antena e 

radio-receptor. A estimativa da localização do transmissor (animal) foi feita através do método 

de triangulação, resultado de duas ou mais posições direcionais obtidas de coordenadas 

geográficas conhecidas e distantes. Utilizou-se o programa de computador LOCATE II (versão 1.6, 

Pacer, Canadá) para obter as coordenadas finais. Esse monitoramento foi realizado na região do 

Parque Nacional das Emas e Pantanal com o objetivo de acumular o maior número de 

localizações de cada indivíduo. Embora equipadas com radiotransmissor, não foi possível obter 

localizações geográficas das onças-pintadas da região do Parque Estadual do Cantão, pois os 

aparelhos apresentaram problemas de funcionamento. 

As armadilhas fotográficas foram instaladas ao longo das áreas de estudo, em árvores 

próximas a trilhas e estradas a uma altura média de 45 cm do solo e aproximadamente 2 metros 

do ponto alvo da fotografia (Figura 31). As armadilhas fotográficas foram ativadas por sensores 

infravermelhos de movimento e calor, e vistoriadas quinzenalmente para reposição de filmes e 

baterias. Análoga a uma impressão digital humana, as malhas da onça-pintada são 

características únicas de cada indivíduo, o que permite a individualização dos animais através 

das fotografias. Desta forma, os registros fotográficos das onças-pintadas obtidos juntamente 

com os padrões de pelagem registrados durante as capturas das onças-pintadas permitiram a 

individualização e monitoramento dos animais. 

O período de monitoramento das onças-pintadas compreendeu o intervalo entre o dia 

de sua captura e a última localização obtida até novembro de 2008, com exceção de um animal 

que foi monitorado até fevereiro de 2010. Durante esse período, alguns indivíduos vieram a 

óbito; porém, como não se possui dados consistentes sobre a causa da morte dessas onças-

pintadas, essa informação não foi utilizada no presente estudo. 

 

            

 

Figura 30 – Aplicação de questionário à 
proprietária de gato em 
assentamento rural no entorno 
do PEC 

Figura 31 – Instalação de armadilha fotográfica 
para monitoramento de onças-
pintadas no PNE 
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4.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Primeiramente, foram apresentados os resultados das análises laboratoriais obtidos para 

as todos os eventos de captura das onças-pintadas das três áreas de estudo (captura e posterior 

recaptura). Em seguida, os diagnósticos foram apresentados levando em consideração a espécie 

e a área preservada amostrada. Para a elaboração das tabelas e análises estatísticas, os 

resultados dos testes das onças-pintadas recapturadas foram interpretados em paralelo (o 

animal que apresentou pelo menos um resultado positivo na captura ou recaptura foi 

considerado positivo), evitando a pseudorreplicação e garantindo a independência dos dados 

(PATERSON; LELLO, 2003). 

Para a interpretação de diferentes títulos de anticorpos diagnosticados nas onças-

pintadas recapturadas, apenas as mudanças geométricas quádruplas ou superiores foram 

consideradas significativas (THRUSFIELD, 2004). 

O monitoramento das onças-pintadas e os diagnósticos laboratoriais permitiram a 

elaboração de mapas temáticos e caracterização da distribuição espacial dos patógenos nas 

áreas de estudo. A propriedade com pelo menos um animal diagnosticado positivo para 

determinado patógeno foi considerada foco da infecção. 

 

 

4.8.1 Análises estatísticas  

 

 

Para comparar os diagnósticos obtidos para as diferentes espécies amostradas e áreas de 

estudo, e testar o efeito do sexo e idade nos diagnósticos das onças-pintadas utilizou-se um 

Modelo Linear Generalizado (MLG) com distribuição de erro binomial e função de ligação logit, 

que corresponde a uma regressão logística. O MLG é um modelo estatístico utilizado para 

analisar a associação de dados independentes que não seguem obrigatoriamente a distribuição 

Normal e variáveis dependentes (PATERSON; LELLO, 2003). Os modelos foram implementados 

utilizando o programa computacional R, versão 2.10.1 (R. Development Core Team, 2009). 
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4.8.1.1 Efeito da área de estudo e espécie amostrada na ocorrência dos patógenos selecionados 

 

 

Cada patógeno pesquisado foi analisado com um modelo separado. Para cada indivíduo i 

amostrado, as análises realizadas permitiram a obtenção de um resultado (Ri) negativo ou 

positivo (0 ou 1) para o diagnóstico de cada patógeno. Esse resultado foi modelado como uma 

variável randômica de Bernoulli com a probabilidade p de ser positivo, sendo que, a 

probabilidade da ocorrência do patógeno pode ser influenciada pelas variáveis independentes 

categóricas: espécie (ei, onça-pintada, bovino, cão e gato doméstico) ou área de estudo (bi, 

Parque Nacional das Emas, Pantanal e Parque Estadual do Cantão). Não há interação entre 

espécie e área de estudo. Para modelar a probabilidade p como uma função linear das variáveis 

independentes, p é transformada, através da função de ligação Logit. Assim, o modelo completo 

é: 

Ri ~ Benoulli (pi) 

Logit (pi) = α + β1 (ei) + β2 (bi) 

pi = 1/1 + exp (Logit [pi]) 

Onde, Ri = resultado (0 ou 1); pi = probabilidade do indivíduo i ser positivo para o 

diagnóstico do patógeno; e = espécie; b = área de estudo; α = intercepto; β1 = coeficiente que 

representa o efeito da espécie e na probabilidade do indivíduo ser positivo; β2 = coeficiente que 

representa o efeito da área de estudo b na probabilidade do indivíduo ser positivo. 

Para cada modelo aplicado foi apresentado uma tabela com as estimativas dos 

coeficientes, juntamente com seu erro padrão (SE), intervalo de confiança de 95% (IC95) e valor 

de p. Coeficientes com valores de p < 0,05 foram considerados ter um efeito estatisticamente 

significativos na probabilidade do indivíduo ser positivo. 

 

 

4.8.1.2 Efeito do sexo e idade na ocorrência de patógenos nas onças-pintadas 

 

 

Para pesquisar o efeito da idade na ocorrência dos patógenos nas onças-pintadas, 

indivíduos filhotes, jovens e subadultos foram agrupados em um único grupo (onças jovens) e 

comparados aos animais adultos (>2 anos), independente da área de estudo em que foram 

capturadas. Novamente cada patógeno pesquisado foi analisado separadamente com um 
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modelo similar ao anterior. Desta vez, a probabilidade p do indivíduo i ser positivo para um 

patógeno foi modelada em função do sexo (si, fêmea e macho) e da idade (ai, jovem e adulto).  

Ri ~ Benoulli (pi) 

Logit (pi) = α + β1[si] + β2[ai] 

pi=1/1+ exp (Logit [pi]) 

Onde, R = resultado (0 ou 1); p = probabilidade do indivíduo ser positivo para o 

diagnóstico do patógeno; s = sexo; a = idade; α = intercepto; β1 = coeficiente que representa o 

efeito do sexo s na probabilidade do indivíduo ser positivo; β2 = coeficiente que representa o 

efeito da idade a na probabilidade do indivíduo ser positivo. 

Para cada modelo aplicado foi apresentado uma tabela com as estimativas dos 

coeficientes, juntamente com seu erro padrão (SE), intervalo de confiança de 95% (IC95) e valor 

de p. Coeficientes com valores de p < 0,05 foram considerados ter um efeito estatisticamente 

significativos na probabilidade do indivíduo ser positivo. 
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5 RESULTADOS 

 

 

São descritos a seguir os resultados encontrados no presente estudo. 

 

 

5.1 CAPTURAS DE ONÇAS-PINTADAS 

 

 

Durante o período de estudo foram realizadas 30 campanhas para captura de onças-

pintadas utilizando cães rastreadores no Parque Nacional das Emas, Pantanal e Parque Estadual 

do Cantão. No total de 141 dias de esforço foram obtidos 44 eventos de captura e sucesso de 

captura de 31,2% (Tabela 1). 

Através das armadilhas do tipo gaiolas, no PNE, um indivíduo, previamente capturado em 

2000 foi recapturado em 2004 durante uma campanha para captura de carnívoros de médio 

porte. Em 2007, realizou-se um esforço de 170 armadilhas-noites, sem nenhum evento de 

captura. Entre agosto e dezembro de 2008, acumulou-se um esforço de 2.296 armadilhas-noites, 

sem sucesso de captura. Embora durante esse último esforço, as onças não tenham sido 

capturadas, elas foram registradas através de armadilhas fotográficas instaladas em frente às 

gaiolas nas estradas do PNE (Figuras 32 e 33). 

No PEC, através das armadilhas do tipo gaiolas, durante o ano de 2006, realizou-se um 

esforço de 189 armadilhas-noites, sem sucesso de captura. 

As figuras 34 a 36 ilustram os locais de captura e recaptura dos felinos nas áreas de 

estudo.  

 
Tabela 1 – Esforços amostrais para captura de onças-pintadas utilizando cães rastreadores: número de 

campanhas, dias de esforço, número de eventos e sucesso de captura no Parque Nacional das 
Emas (PNE), Pantanal (PAN) e Parque Estadual do Cantão (PEC) durante o período de fevereiro 
de 2000 a setembro de 2009 

 
Eventos de captura Área 

amostrada 
N°  

Campanhas 
Dias de 
esforço Captura Recaptura 

Sucesso de 
captura (%) 

PNE 6 37 5 3 21,6 

PAN 22 90 22 11 36,7 

PEC 2 14 3 0 21,4 

Total 30 141 30 14 31,2 
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Figura 34 – Localização das capturas e recapturas das onças-pintadas no Parque Nacional das 
Emas 

 

 

 

 

Figura 32 – Fêmea e filhote de onça pintada 
registrados através de armadilha 
fotográfica em frente à gaiola no 
PNE 

Figura 33 – Onça-pintada fotografada em frente 
à gaiola, durante deslocamento pelo 
PNE 
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Figura 35 – Localização das capturas e recapturas das onças-pintadas no Pantanal 

 

 

Figura 36 – Localização das capturas das onças-pintadas no Parque Estadual do Cantão 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ONÇAS-PINTADAS CAPTURADAS 

 

 

As características (sexo, idade e peso) de cada onça-pintada, data dos eventos de 

captura, dose anestésica real administrada juntamente com o período de monitoramento dos 

indivíduos encontram-se nas tabelas 2 a 4. Os animais foram identificados pela frequência do 

radiotransmissor que receberam. 

 

Tabela 2 – Caracterização (sexo, idade e peso), data de captura, dose anestésica administrada e período 
de monitoramento das onças-pintadas capturadas entre fevereiro de 2000 e maio de 2009 no 
Parque Nacional das Emas (PNE). Diferentes datas para um mesmo indivíduo referem-se à 
captura e subsequente recaptura 

 

Identificação 
Área de 
estudo 

Sexo 
Data de 
captura 

Idade 
Peso 
(kg) 

Dose 
anestésica 

(mg/kg) 

Período de 
monitoramento 

(meses) 

PNE M1 28-fev-00 Ad2 90 11,1 
150.260 

PNE M 15-ago-04 Ad 80 12,5 
58 

PNE F3 29-fev-00 Fl4 23 13,0 
150.220 

PNE F 13-jun-00 Jv5 31 10,6 
6 

PNE M 1-mar-00 Fl 27 11,1 
150.243 

PNE M 12-jun-00 Jv 43 11,6 
6 

150.410 PNE M 11-nov-00 Ad 85 9,4 91 

PNE M 24-fev-09 Ad 104 5,8 
151.633 

PNE M 01-maio-09 Ad 104 8,6 
14 

1Macho. 2Adulto. 3Fêmea. 4Filhote. 5Jovem. 

 

 

Tabela 3 – Caracterização (sexo, idade e peso), data de captura, dose anestésica administrada e período 
de monitoramento das onças-pintadas capturadas entre agosto de 2006 e abril de 2007 no 
Parque Estadual do Cantão (PEC) 

 

Identificação 
Área de 
estudo 

Sexo 
Data de 
captura 

Idade 
Peso  
(kg) 

Dose anestésica 
(mg/kg) 

151.722 PEC M1 07-ago-06 Ad2 68 8,8 

151.834 PEC F3 08-ago-06 Ad 35 11,4 

151.462 PEC F 10-ago-06 Ad 47 12,7 

JovemPEC PEC F 23-abr-07 Jv4 50 6,7 
1Macho. 2Adulto. 3Fêmea. 4Jovem. 
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Tabela 4 – Caracterização (sexo, idade e peso), data de captura, dose anestésica administrada e período 
de monitoramento das onças-pintadas capturadas entre outubro de 2003 e novembro de 
2008 no Pantanal (PAN). Diferentes datas para um mesmo indivíduo se referem à captura e 
subsequentes recapturas 

 

Identificação 
Área de 
Estudo 

Sexo 
Data de 
captura 

Idade 
Peso 
(kg) 

Dose 
anestésica 

(mg/kg) 

Período de 
monitoramento 

(meses) 

150.880 PAN M1 21-out-03 Ad2 85 ...3 2 

23-out-03 Ad 75 ... 
150.842 PAN F4 

5-jan-07 Ad 77 10,4 
38 

150.793 PAN M 26-out-03 Ad 110 ... 39 

150.811 PAN F 26-out-03 Ad 70 ... 24 

05-dez-04 Ad 94 8,5 
151.353 PAN M 

30-mar-06 Ad 96 11,4 
36 

17-jun-05 Jv5 40 9,2 
151.343 PAN F 

8-out-05 Sa6 54 10,5 
4 

18-jun-05 Ad 76 14,8 
151.393 PAN F 

20-jan-08 Ad 71 9,6 
39 

03-dez-05 Ad 86 9,7 
151.362 PAN F 

01-abr-08 Ad 90 7,8 
35 

151.263 PAN M 26-jan-06 Ad 104 8,6 5 

151.374 PAN M 23-fev-06 Ad 112 7,1 17 

26-fev-06 Jv 60 11,6 

8-jun-06 Sa 63 9,5 

20-set-06 Sa 71 9,8 
150.872 PAN F 

14-nov-07 Ad 75 8,0 

31 

24-abr-06 Jv 46 10,9 
151.452 PAN F 

28-jul-06 Jv 56 7,1 
7 

24-abr-06 Jv 50 12,0 
151.341 PAN F 

22-set-06 Sa 74 8,1 
6 

3-jun-06 Ad 70 11,4 
151.443 PAN F 

6-jan-07 Ad 86 7,0 
19 

151.422 PAN F 5-jun-06 Sa 62 9,7 1 

Jovem PAN M 25-jan-07 Jv 60 10,7 ∴
8 

151.351 PAN F 26-jan-07 Ad 80 8,7 ∴ 

151.762 PAN M 3-nov-07 Ad 102 7,8 ∴ 

Filhote1 PAN F 12-nov-07 Fl7 ... ... ∴ 

151.824 PAN F 12-nov-07 Ad ... ... ∴ 

Filhote2 PAN F 23-jan-08 Fl 36 6,1 ∴ 

151.533 PAN F 18-nov-08 Ad 77 10,4 14 
1Macho. 2Adulto. 3dado não disponível. 4Fêmea. 5Jovem. 6Subadulto. 7Filhote. 8não realizado. 
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Os indivíduos capturados, em quase sua totalidade (96,8%, n=30), apresentaram 

condição física ótima ou boa, estado geral ótimo ou bom, peso corpóreo adequado e ausência 

de alteração ou sinal clínico de enfermidade aparente. Uma única onça-pintada fêmea (151.834) 

capturada no Parque Estadual do Cantão apresentou baixo peso corpóreo e desidratada (Figura 

37). Observada pelos pesquisadores na noite anterior à sua captura, o animal estava atento, sem 

qualquer alteração de comportamento. Estimou-se que essa fêmea tinha aproximadamente 10 

anos de idade. O animal apresentou ausência do canino superior esquerdo e dos incisivos 

superiores e inferiores, além de caninos inferiores bastante desgastados (Figura 38). 

 

                      

 

 

 

5.3 COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE E ECTOPARASITAS DAS ONÇAS-PINTADAS 

 

 

Ao todo, amostras biológicas de 46 eventos de captura foram coletadas e armazenadas 

para a realização das análises propostas neste estudo. Foram 31 indivíduos capturados e, 15 

destes recapturados posteriormente.  

Durante todos os eventos de captura foi possível a extração de soro para as análises de 

sorodiagnóstico. Com exceção de um indivíduo capturado no PNE, todos os indivíduos tiveram 

ao menos uma amostra de sangue total coletada em sua captura ou recaptura para o 

diagnóstico de hemoparasitas (n=37). Amostras de ectoparasitas só não foram coletadas em três 

recapturas realizadas no Pantanal (n=43). 

 

Figura 37 – Fêmea 151.834 capturada no PEC 
com baixo peso corpóreo 

Figura 38 – Arcada dentária da fêmea 151.834 
com ausências de canino superior 
esquerdo e de incisivos 
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5.4 COLETA E ARMAZENAMENTO DE FEZES DAS ONÇAS-PINTADAS 

 

 

Foram coletadas 23 amostras de fezes de onças-pintadas (12 do PNE, 6 do Pantanal e 5 

PEC) para pesquisa de parasitas intestinais. Para tentativa de isolamento de micobactérias foram 

coletadas 39 amostras (6 do PNE, 13 do Pantanal e 20 do PEC).  

 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS AMOSTRADAS 

 

 

Foram amostradas 36 propriedades rurais do entorno do Parque Nacional das Emas, 12 

no Pantanal e 12 propriedades mais 4 assentamentos rurais do entorno do Parque Estadual do 

Cantão (ver Figuras 34 a 36). No entorno do PNE, a principal atividade econômica registrada foi a 

agricultura, desenvolvida por 72,22% (26/36) das propriedades rurais, sendo que 13,89% (5/36) 

das demais propriedades praticavam tanto agricultura quanto pecuária, e 11,11% (4/36) apenas 

a pecuária extensiva (Tabela 5). No Pantanal, a pecuária extensiva de corte foi a atividade 

econômica desenvolvida em todas as propriedades rurais (Tabela 6). E, na região do PEC, 37,5% 

(6/16) das propriedades e assentamentos do entorno não desenvolviam atividade econômica, e 

entre as propriedades rurais que praticavam atividades, 80,0% (8/10) desenvolviam a pecuária, 

10,0% (1/10) praticavam a agricultura e a pecuária, e 10,0% (1/10) apenas a agricultura (Tabela 

7). 

 

 

5.6 COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE E ECTOPARASITAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

 

Foram coletadas amostras biológicas de 564 animais domésticos no entorno do PNE 

(Tabela 5), 398 nas propriedades rurais do Pantanal (Tabela 6) e 499 no entorno do PEC (Tabela 

7). 
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Tabela 5 – Caracterização das propriedades rurais amostradas no entorno do Parque Nacional das Emas 
em relação à atividade desenvolvida, área da propriedade, tamanho do rebanho e quantidade 
de animais amostrados entre maio de 2008 e agosto de 2009 

 
N° animais amostrados 

Propriedade Atividade econômica 
Área            
(ha) 

Tamanho 
rebanho Bovino Cão Gato 

Propriedade 1 Pecuária 8.000 6.000 86 4 0 

Propriedade 2 Agricultura/Pecuária 9.144 3.000 62 3 0 

Propriedade 3 Agricultura/Pecuária 3.400 600 64 1 0 

Propriedade 4 Pecuária 3.500 1.000 68 7 0 

Propriedade 5 Pecuária 12.000 1.000 54 2 0 

Propriedade 6 Agricultura 1.500 0 0 1 0 

Propriedade 7 Agricultura 4.219 0 0 2 0 

Propriedade 8 Agricultura 2.231 0 0 2 0 

Propriedade 9 Agricultura/Pecuária 3.318 1.007 65 4 1 

Propriedade 10 Agricultura 5.026 0 0 1 0 

Propriedade 11 Agricultura 1.450 0 0 1 0 

Propriedade 12 Agricultura 2.200 0 0 3 0 

Propriedade 13 Agricultura 601 0 0 1 1 

Propriedade 14 Agricultura 1.376 0 0 1 0 

Propriedade 15 Agricultura 2.300 0 0 1 2 

Propriedade 16 Agricultura 832 0 0 4 0 

Propriedade 17 Agricultura 4.200 0 0 2 0 

Propriedade 18 Agricultura 1.600 0 0 3 1 

Propriedade 19 Agricultura 1.200 0 0 1 0 

Propriedade 20 Agricultura 1.057 0 0 5 0 

Propriedade 21 Agricultura 10 420 0 6 2 

Propriedade 22 Pecuária 3.500 1.200 0 2 0 

Propriedade 23 Agricultura 1.470 0 1 4 1 

Propriedade 24 Agricultura/Pecuária 2.800 200 10 2 1 

Propriedade 25 Agricultura 3.850 0 0 2 0 

Propriedade 26 Agricultura ...1 0 0 1 0 

Propriedade 27 s/a2 27 0 0 0 1 

Propriedade 28 Agricultura 74 0 0 2 0 

Propriedade 29 Agricultura 450 0 0 2 0 

Propriedade 30 Agricultura 1.600 0 0 3 0 

Propriedade 31 Agricultura 251 0 0 0 1 

Propriedade 32 Agricultura/Pecuária 3.700 600 57 4 0 

Propriedade 33 Agricultura 4.080 0 0 3 0 

Propriedade 34 Agricultura … 0 0 2 0 

Propriedade 35 Agricultura … 0 0 3 0 

Propriedade 36 Agricultura … 0 0 1 0 

   TOTAL 467 86 11 
1dado não disponível. 2sem atividade. 
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Tabela 6 – Caracterização das propriedades rurais amostradas no Pantanal em relação à atividade 
desenvolvida, área da propriedade, tamanho do rebanho e quantidade de animais 
amostrados entre novembro de 2008 a janeiro de 2010 

 

N° animais amostrados 
Propriedade Atividade econômica 

Área 
 (ha) 

Tamanho 
rebanho Bovino Cão Gato 

Propriedade 1 Pecuária 55.000 27.000 37 0 1 

Propriedade 2 Pecuária 4.412 2.500 63 4 0 

Propriedade 3 Pecuária 6.814 2.000 47 5 0 

Propriedade 4 Pecuária 9.795 ...1 0 1 0 

Propriedade 5 Pecuária 4.122 ... 0 8 5 

Propriedade 6 Pecuária 4.137 ... 0 0 1 

Propriedade 7 Pecuária 9.215 ... 0 0 2 

Propriedade 8 Pecuária 25.872 ... 0 5 0 

Propriedade 9 Pecuária 33.000 9.250 35 3 1 

Propriedade 10 Pecuária 41.011 7.000 60 5 1 

Propriedade 11 Pecuária 52.670 ... 49 0 0 

Propriedade 12 Pecuária 11.000 2.000 64 0 1 

    TOTAL  355 31 12 
1dado não disponível. 

 
Tabela 7 – Caracterização das propriedades rurais e assentamentos amostrados no entorno do Parque 

Estadual do Cantão, em relação à atividade desenvolvida, área da propriedade, tamanho do 
rebanho e quantidade de animais amostrados durante o mês de maio de 2009 

 

Área N° animais amostrados 
Propriedade Atividade econômica 

(ha) 

Tamanho 
rebanho Bovino Cão Gato 

Propriedade 1 Pecuária 53.078 20.000 61 19 2 

Propriedade 2 Pecuária 57.000 14.200 119 5 1 

Propriedade 3 Pecuária 2.448 1.300 60 2 0 

Propriedade 4 Agricultura ...1 0 0 2 0 

Propriedade 5 Pecuária ... ... 0 1 1 

Propriedade 6 s/a2 ... 0 0 1 2 

Propriedade 7 s/a ... 0 0 1 0 

Propriedade 8 Pecuária 4.352 3.000 60 3 1 

Propriedade 9 Pecuária ... ... 0 3 0 

Propriedade 10 Pecuária 761 4.500 64 3 0 

Propriedade 11 Agricultura/Pecuária ... ... 0 4 2 

Propriedade 12 Pecuária 10.000 2.000 60 1 0 

Assentamento 1 s/a ... - 0 1 0 

Assentamento 2 s/a ... - 0 1 0 

Assentamento 3 s/a ... - 0 6 2 

Assentamento 4 s/a ... - 0 9 2 

     TOTAL 424 62 13 
1dado não disponível. 2sem atividade. 
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5.7 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

Primeiramente são apresentados os diagnósticos encontrados para as onças-pintadas 

capturadas nas três áreas de estudo, e na sequência, os diagnósticos encontrados para as onças 

e os animais domésticos. 

 

 

5.7.1 Onças-pintadas 

 

 

Os resultados individualizados dos sorodiagnósticos e testes moleculares para as onças-

pintadas encontram-se nas tabelas 8 a 10, e foram apresentados segundo o local de captura.  

Todas as onças-pintadas (n=31) das três áreas de estudo foram soropositivas para 

Toxoplasma gondii com títulos de anticorpos que variaram entre 25 e 3200 (Tabelas 8 a 10). Um 

único indivíduo do PNE (151.633) foi soropositivo para brucela lisa no evento de recaptura, 

aproximadamente 60 dias após a sua captura (Tabela 8). As onças-pintadas capturadas no PNE e 

no Pantanal foram soropositivas a diferentes sorovares de Leptospira spp. com títulos que 

variaram entre 100 e 6400 (Tabelas 8 e 10), enquanto as quatro onças-pintadas do PEC foram 

negativas para o agente (Tabela 9). Onças-pintadas soropositivas para o vírus da cinomose foram 

detectadas apenas no Pantanal com títulos de anticorpos de 8 a 32 (Tabela 10). Títulos de 

anticorpos ≥ 0,10 UI/ml contra o vírus da raiva foram detectados na recaptura de uma onça-

pintada (150.243) do PNE (Tabela 8), e em 5 onças-pintadas do Pantanal (Tabela 10). O maior 

título encontrado para o vírus da raiva foi de 0,50 UI/ml na recaptura do indivíduo 151.433 que 

em sua captura, sete meses antes apresentou título = 0,12 UI/ml (Tabela 10). Nenhuma onça-

pintada das três áreas de estudo foi soropositiva ao vírus da imunodeficiência felina ou ao vírus 

da leucemia felina. 

Todas as onças-pintadas amostradas no PNE e Pantanal e três de quatro onças do PEC 

foram positivas para Hepatozoon spp. e Cytauxzoon felis. Todos os indivíduos foram negativos 

para Babesia spp. Para os hemoplasmas felinos, o Mycoplasma haemofelis esteve presente em 

duas onças-pintadas do PEC e três do Pantanal, o ‘Candidatus Mycoplasma haemominitum’ foi 

encontrado em onças-pintadas das três áreas de estudo e, o ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 

foi detectado em duas onças-pintadas do Pantanal (Tabelas 8 a 10). 
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Tabela 8 – Resultados dos testes sorológicos e moleculares realizados para as amostras de onças-pintadas de vida livre capturadas no Parque Nacional das Emas 
(PNE) entre fevereiro de 2000 e maio de 2009 

 

Teste Sorológico Teste molecular 
ID1 Data Local 

Tox2 Bru3 Lep4 Cin5 Rai6 FIV FeLV Hep7 Bab8 Cyt9 Mha10 CMh11 CMt12 

28-fev-00 PNE P13 (100) _ 14 P [Gri15 (1600), Ict16 (100)] - - - - ...17 ... ... ... ... ... 
150.260 

15-ago-04 PNE P (200) - - - - - - ... ... ... ... ... ... 

29-fev-00 PNE P (50) - - - - - - ... ... ... ... ... ... 
150.220 

13-jun-00 PNE P (200) - - - ... - - P - P - - - 

1-mar-00 PNE P (200) - - - - - - ... ... ... ... ... ... 
150.243 

12-jun-00 PNE P (200) - - - P (0,11) - - P - P - P - 

150.410 11-nov-00 PNE P (200) - P [Gri (3200)] - - - - P - P - P - 

24-fev-09 PNE P (200) - P [Gri (400)] - - - - P - P - P - 
151.633 

01-maio-09 PNE P (100) P - - - - - P - P - P - 
1Identificação. 2Toxoplasma gondii. 3brucela lisa. 4Leptospira spp. 5vírus da cinomose. 6vírus da raiva. 7Hepatozoon spp. 8Babesia spp. 9Cytauxzoon felis. 10Mycoplasma haemofelis. 
11‘Canditatus Mycoplasma haemominutum’. 12‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. 13Positivo. 14Negativo. 15Grippotyphosa. 16Icterohaemorrhagiae. 17não realizado. 

 
 
Tabela 9 – Resultados dos testes sorológicos e moleculares realizados para as amostras de onças-pintadas de vida livre capturadas na região do Parque Estadual do 

Cantão (PEC) entre agosto de 2006 e abril de 2007 
 

Teste Sorológico Teste molecular 
ID1 Data Local 

Tox2 Bru3 Lep4 Cin5 Rai6 FIV FeLV Hep7 Bab8 Cyt9 Mha10 CMh11 CMt12 

151.722 7-ago-06 PEC P13 (3200) - 14 - - - - - - - P - P - 

151.834 8-ago-06 PEC P (400) - - - - - - P - P P P - 

151.462 10-ago-06 PEC P (400) - - - - - - P - P P P - 

JovemPEC 23-abr-07 PEC P (200) - - - - - - P - - - - - 
1Identificação. 2Toxoplasma gondii. 3brucela lisa. 4Leptospira spp. 5vírus da cinomose. 6vírus da raiva. 7Hepatozoon spp. 8Babesia spp. 9Cytauxzoon felis. 10Mycoplasma haemofelis. 
11‘Canditatus Mycoplasma haemominutum’. 12‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. 13Positivo. 14Negativo. 
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 Tabela 10 – Resultados dos testes sorológicos e moleculares realizados para as amostras de onças-pintadas de vida livre capturadas no Pantanal (PAN) entre 

outubro de 2003 e novembro de 2008 
 

Teste Sorológico Teste molecular 
ID1 Data Local 

Tox2 Bru3 Lep4 Cin5 Rai6 FIV FeLV Hep7 Bab8 Cyt9 Mha10 CMh11 CMt12 

150.880 21-out-03 PAN P13 (100) _14 P [Pyr15 (6400)] - - - - P - P - - - 

23-out-03 PAN P (200) - - P (16) - - - P - P - P - 
150.842 

5-jan-07 PAN P (800) - - - - - - P - P - P - 

150.811 26-out-03 PAN P (25) - P [Pom16 (200), Pyr (200)] P (32) - - - P - P - P - 

150.793 26-out-03 PAN P (500) - - - - - - P - P - P - 

5-dez-04 PAN P (500) - 
P [But17 (100), Gri18 (100), 

Pom (1600)] 
- - - - P - P P P - 

151.353 

30-mar-06 PAN P (800) - 
P [Aut19 (400), Pom 

(3200)] 
- - - - ...20 ... ... ... ... ... 

16-jun-05 PAN P (3200) - - - - - - P - P - - - 
151.343 

8-out-05 PAN P (800) - - P (8) - - - ... ... ... ... ... ... 

18-jun-05 PAN P (500) - 
P [Aut (100), Cop21 (200), 

Pom (1600)] 
P (32) P (0,1) - - P - P - P - 

151.393 

20-jan-08 PAN P (500) - P [Pom (400)] P (32) - - - P - P P P - 

3-dez-05 PAN P (200) - - - - - - P - P P P P 
151.362 

01-abr-08 PAN P (100) - - - P (0,1) - - ... ... ... ... ... ... 

151.263 26-jan-06 PAN P (200) - - - - - - P - P - P - 

151.374 23-fev-06 PAN P (50) - - P (16) - - - P - P - P - 

24-abr-06 PAN P (25) - - - - - - ... ... ... ... ... ... 
151.341 

22-set-06 PAN P (200) - - - - - - P - P - P - 

(continua) 
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Teste Sorológico Teste molecular 
ID1 Data Local 

Tox2 Bru3 Lep4 Cin5 Rai6 FIV FeLV Hep7 Bab8 Cyt9 Mha10 CMh11 CMt12 

26-fev-06 PAN P (100) - P [Can22 (100)] P (16) - - - P - P - P - 

8-jun-06 PAN P (200) - - P (16) P (0,24) - - ... ... ... ... ... ... 

20-set-06 PAN P (200) - - - - - - ... ... ... ... ... ... 
150.872 

14-nov-07 PAN P (100) - - - - - - P - P - P P 

24-abr-06 PAN P (500) - P [Pom (400)] P (8) - - - ... ... ... ... ... ... 

151.452 
28-jul-06 PAN P (800) - 

P [Cop (200), Ict23 (200), 
Jav24 (100), Pom (1600)] 

- - - - P - P - P - 

3-jun-06 PAN P (200) - P [Gri (200), Pom (1600)] - P (0,12) - - P - P - P - 

151.443 
6-jan-07 PAN P (200) - 

P [Gri (800), Ict (400), Pom 
(3200)] 

- P (0,5) - - P - P - - - 

151.422 5-jun-06 PAN P (400) - P [Can (400), Pyr (400)] - - - - P - P - - - 

Jovem 25-jan-07 PAN P (50) - - - - - - P - P - P - 

151.351 26-jan-07 PAN P (800) - 
P [Aut (200), Pom (200), 
Pyr (200), Har25 (400)] 

P (16) - - - P - P - P - 

151.762 3-nov-07 PAN P (100) - - P (32) - - - P - P - P - 

Filhote1 12-nov-07 PAN P (100) - - P (16) - - - P - P - - - 

151.824 12-nov-07 PAN P (50) - P [Pyr (400)] P (16) P (0,11) - - P - P - - - 

Filhote2 23-jan-08 PAN P (100) - - - - - - P - P - - - 

151.533 18-nov-08 PAN P (500) - - P (16) - - - P - P - P - 
1Identificação. 2Toxoplasma gondii. 3brucela lisa. 4Leptospira spp. 5vírus da cinomose. 6vírus da raiva. 7Hepatozoon spp. 8Babesia spp. 9Cytauxzoon felis 10Mycoplasma haemofelis. 
11‘Canditatus Mycoplasma haemominutum’. 12‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. 13Positivo. 14Negativo. 15Pyrogenes. 16Pomona.17Butembo. 18Grippotyphosa. 19Autumnalis. 20não 
realizado. 21Copenhageni. 22Canicola. 23Icterohaemorrhagiae. 24Javanica. 25Hardjo. 
 

(conclusão) 
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Foi possível analisar o efeito do sexo e idade nos diagnósticos para Leptospira spp., 

cinomose, raiva, Mycoplasma haemofelis e ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ para as 

onças-pintadas, independente da área de estudo em que foram capturadas (Tabelas 11 a 15). 

Segundo as análises, as onças-pintadas fêmeas foram significativamente mais expostas ao vírus 

da cinomose do que as onças-pintadas machos (p=0,040) (Tabela 13). Os animais adultos foram 

significativamente mais expostos ao ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ do que os jovens 

(p=0,016) (Tabela 15). Não foram detectadas outras associações significativas.  

Não foi possível realizar as mesmas análises para os diagnósticos de brucelas lisas, T. 

gondii, Hepatozoon spp., Babesia spp., Cytauxzoon felis e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 

devido a maioria dos resultados terem sido positivos ou negativos para esses patógenos. 

 

Tabela 11 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito de sexo (coeficiente β1) e 
idade (coeficiente β2) em relação ao diagnóstico de Lesptospira spp. para as onças-pintadas 
capturadas no PNE, PEC e Pantanal entre fevereiro de 2000 e maio de 2009. Utilizando como 
categoria de referência para sexo: fêmea e para idade: jovem 

 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -1,462 0,793 0,065 [-3,359; -0,079] 

β1(macho) -0,246 0,827 0,766 [-1,931; 1,355] 

Β2 (adulto) 1,585 0,945 0,093 [-0,133; 3,705] 

 

 

Tabela 12 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito de sexo (coeficiente β1) e 
idade (coeficiente β2) em relação ao diagnóstico do vírus da raiva para as onças-pintadas 
capturadas no PNE, PEC e Pantanal entre fevereiro de 2000 e maio de 2009. Utilizando como 
categoria de referência para sexo: fêmea e para idade: jovem 

 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -1,324 0,795 0,096 [-3,221; 0,073] 

β1 (macho) -1,529 1,208 0,206 [-4,605; 0,571] 

β2 (adulto) 0,528 1,015 0,603 [-1,398; 2,730] 

 

 

Tabela 13 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito de sexo (coeficiente β1) e 
idade (coeficiente β2) em relação ao diagnóstico do vírus da cinomose para as onças-
pintadas capturadas no PNE, PEC e Pantanal entre fevereiro de 2000 e maio de 2009. 
Utilizando como categoria de referência para sexo: fêmea e para idade: jovem 

 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -0,306 0,654 0,640 [-1,682; 0,967] 

β1 (macho) -1,988 0,968 0,040 [-4,158; -0,243] 

β2 (adulto) 0,789 0,881 0,371 [-0,884; 2,622] 



121 

 

 

Tabela 14 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito de sexo (coeficiente β1) em 
relação ao diagnóstico de Mycoplasma haemofelis para as onças-pintadas capturadas no 
PNE, PEC e Pantanal entre fevereiro de 2000 e maio de 2009. Utilizando como categoria de 
referência para sexo: fêmea* 

 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -1,322 0,563 0,019 [-2,577; -0,308] 

β1 (macho) -0,981 1,190 0,410 [-4,031; 1,105] 

*Modelo não identificado para o efeito idade 

 

Tabela 15 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito de sexo (coeficiente β1) e 
idade (coeficiente β2) em relação ao diagnóstico de ‘Candidatus Mycoplasma 
haemominutum’ para as onças-pintadas capturadas no PNE, PEC e Pantanal entre fevereiro 
de 2000 e maio de 2009. Utilizando como categoria de referência para sexo: fêmea e para 
idade: jovem 

 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -0,706 0,718 0,326 -2,282; 0,648 

β1 (macho) 1,451 1,265 0,252 -0,812; 4,600 

β2 (adulto) 2,445 1,014 0,016 0,582; 4,686 

 

 

5.7.2 Animais domésticos x Onças-pintadas 

 

 

A seguir, encontram-se os resultados das análises laboratoriais para os animais 

domésticos e as onças-pintadas, separados por patógenos pesquisados e áreas de estudo. Os 

resultados dos animais domésticos por propriedade encontram-se nos apêndices D a J. 

 

 

5.7.2.1 Diagnóstico sorológico para brucelas lisas 

 

 

Os resultados do teste sorológico para brucelas lisas estão organizados na tabela 16.  

Todas as propriedades do Pantanal e do PEC, onde os bovinos foram amostrados, 

apresentaram ao menos um indivíduo soropositivo para brucelas lisas, e cães de uma 

propriedade do Pantanal foram soropositivos para o agente.  

De acordo com as análises estatísticas, indivíduos amostrados da região do PNE foram 

mais expostos às brucelas lisas do que os indivíduos da região do PEC (p=0,032), e os bovinos 
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foram significativamente mais expostos às brucelas lisas do que os cães domésticos (p=0,014). 

Não foram detectadas outras associações significativas (Tabela 17). 

A movimentação da onça-pintada capturada no PNE soropositiva para brucela lisa 

encontra-se na figura 39. 

 

 

5.7.2.2 Diagnóstico sorológico para Leptospira spp. 

 

 

Os resultados do teste sorológico para Leptospira spp. estão organizados na tabela 18, 

apresentando os indivíduos soropositivos para qualquer sorovar de Leptospira spp. e o sorovar 

mais provável mais frequentemente diagnosticado para cada espécie.  

Todas as propriedades onde os bovinos foram amostrados apresentaram sorologia 

positiva para Leptospira spp. Os bovinos apresentaram frequência de 68,4% (Pantanal) a 73,7% 

(PNE) de positividade para Leptospira spp., sendo o sorovar Hardjo o mais encontrado para a 

espécie nas três áreas. A soropositividade dos cães variou de 7,2% no PNE a 24,1% no Pantanal. 

Apenas um gato amostrado no Pantanal foi soropositivo. Os sorovares mais prováveis mais 

frequentemente encontrado nas onças-pintadas foram Grippothyphosa no PNE e Pomona no 

Pantanal. 

Os bovinos foram significativamente mais expostos à Leptospira spp. do que os cães 

domésticos (p<0,001), gatos (p<0,001) e onças-pintadas (p<0,001). Não foram detectadas outras 

associações significativas (Tabela 19). 

As figuras 40 e 41 mostram as porcentagens de ocorrência dos sorovares mais 

encontrados em bovinos e cães domésticos, e as figuras 42 a 44 ilustram as propriedades foco de 

leptospirose e movimentação das onças-pintadas nas áreas de estudo. 

 

 

5.7.2.3 Diagnóstico sorológico para Toxoplasma gondii 

 

 

Os resultados do teste sorológico para Toxoplasma gondii estão organizados na tabela 

20, apresentando a variação dos títulos de anticorpos encontrados.  
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Os bovinos apresentaram soropositividade inferior a 1,0% para T. gondii nas três áreas de 

estudo, cães apresentaram frequências de soropositividade entre 29,1 e 47,8%, gatos de 77,8 e 

90,0%, e as onças-pintadas, 100% de soropositividade.  

Entre os animais domésticos, os gatos e os cães foram significativamente mais expostos 

ao Toxoplasma gondii do que os bovinos (p<0,001). Não foram detectadas outras associações 

significativas (Tabela 21). Não foi possível incluir as onças-pintadas na análise realizada devido à 

alta exposição da espécie ao T. gondii. 

As figuras 45 a 47 ilustram as propriedades foco de toxoplasmose e movimentação das 

onças-pintadas soropositivas para o agente. 
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 Tabela 16 – Resultados do teste sorológico para brucelas lisas, distribuídos em função das áreas de estudo e das espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e 

janeiro de 2010 
 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-pintada animais 5 1 20,0 22 0 0 4 0 0 

propriedades 9 6 66,7 7 7 100,0 6 6 100,0 
Bovino 

animais 465 53 11,4 356 39 11,0 424 31 7,3 

propriedades 25 0 0 6 1 16,7 13 0 0 
Cão doméstico 

animais 48 0 0 22 2 9,1 39 0 0 

 

 

Tabela 17 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico de brucelas lisas. Utilizando como categoria de referência para espécie, os bovinos, e para área de estudo, o Parque Nacional das Emas 

 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -2,055 0,145 <0,001 [-2,351; -1,780] 

β1  (cão doméstico) -1,767 0,721 0,014 [-3,577; -0,600] 

β1  (onça-pintada) -1,280 1,025 0,212 [-4,168;  0,286] 

β2 (Pantanal) -0,018 0,220 0,936 [-0,454;  0,412] 

β2 (PEC) -0,506 0,236 0,032 [-0,977; -0,050] 
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Tabela 18 – Resultados do teste sorológico para Leptospira spp. e provável sorovar mais encontrado, distribuídos em função das áreas de estudo e espécies 
amostradas entre fevereiro de 2000 e janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Exam.1 Positivos % Sorovar2 Exam. Positivos % Sorovar Exam. Positivos % Sorovar 

Onça-
pintada 

animais 5 3 60,0 Grippotyphosa 22 10 45,5 Pomona 4 0 0  

propriedades 9 9 100,0 7 7 100,0 6 6 100 
Bovino 

animais 464 342 73,7 
Hardjo 

345 236 68,4 
Hardjo 

424 312 73,6 
Hardjo 

propriedades 34 5 14,7 7 3 42,9 16 6 37,5 Cão 
doméstico animais 83 6 7,2 

Autumnalis 
29 7 24,1 

Canicola 
56 9 16,1 

Hardjo 

propriedades 8 0 0   6 1 16,7 6 0 0   Gato 
doméstico animais 9 0 0   10 1 10,0 

Hardjo 
10 0 0   

1Examinados. 2Sorovar mais provável mais frequentemente detectado. 

 

 

Tabela 19 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico de Leptospira spp. Utilizando como categoria de referência para espécie, os bovinos, e para área de estudo, o Parque Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto 0,978 0,101 <0,001 [0,782; 1,179] 

β1 (cão doméstico) -2,862 0,238 <0,001 [-3,354; -2,416] 

β1 (gato doméstico) -4,281 1,019 <0,001 [-7,164; -2,731] 

β1 (onça-pintada) -1,273 0,369 <0,001 [-2,019; -0,557] 

β2 (Pantanal) -0,129 0,150 0,388 [-0,423; 0,165] 

β2 (PEC) 0,038 0,144 0,793 [-0,244; 0,320] 
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Figura 39 – Localizações da onça-pintada soropositiva para brucela lisa na região do Parque 
Nacional das Emas 

 

 

 
 

Figura 40 – Porcentagem de ocorrência dos sovorares mais prováveis 
detectados em bovinos das propriedades rurais das regiões do 
Parque Nacional das Emas, Pantanal e Parque Estadual do 
Cantão 

 
 
 



127 
 

 

 

 
 

Figura 41 – Porcentagem de ocorrência dos sovorares mais prováveis 
detectados em cães domésticos das propriedades rurais 
das regiões do Parque Nacional das Emas, Pantanal e 
Parque Estadual do Cantão 

 

 
 

 
 

Figura 42 – Localizações das onças-pintadas soropositivas e soronegativas para Leptospira spp. 
e propriedades focos de leptospirose na região do Parque Nacional das Emas 
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Figura 43 – Localizações das onças-pintadas soropositivas e soronegativas para Leptospira 
spp. e propriedades focos de leptospirose na região do Pantanal 

 

 

Figura 44 – Locais de captura das onças-pintadas soronegativas para Leptospira spp. e 
propriedades foco de leptospirose na região do Parque Estadual do Cantão 
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Tabela 20 – Resultados do teste sorológico para Toxoplasma gondii e variação de títulos de anticorpos encontrados, distribuídos em função das áreas de estudo e 
espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e janeiro de 2010. Utilizando como ponto de corte para onças-pintadas, títulos = 25, para bovinos, 64 e 
para cães e gatos, 16 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Exam.1 Pos.2 % Títulos3 Exam. Pos. % Títulos Exam. Pos. % Títulos 

Onça-
pintada 

animais 5 5 100,0 200 22 22 100,0 25 - 3200 4 4 100,0 200 - 3200 

propriedades 9 2 22,2 7 2 28,6 6 1 16,7 
Bovino 

animais 454 2 0,4 
64 - 128 

348 2 0,6 
128 

422 1 0,2 
256 

propriedades 26 13 50,0 7 7 100,0 14 11 78,6 Cão 
doméstico animais 55 16 29,1 

16 - 512 
27 11 40,7 

16 - 2048 
46 22 47,8 

16 - 512 

propriedades 8 6 75,0 6 5 83,3 6 5 83,3 Gato 
doméstico animais 9 7 77,8 

16 - 1024 
10 9      90,0 

32 - 2048 
10 8 80,0 

32 - 2048 

1Examinados. 2Positivos. 3Variação de títulos de anticorpos 

 

 

Tabela 21 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico de Toxoplasma gondii. Utilizando como categoria de referência para espécie, os bovinos, e para área de estudo, o Parque Nacional das 
Emas* 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -5,895 0,514 <0,001  [-7,028; -4,985] 

β1 (cão doméstico) 5,078 0,487 <0,001  [4,214; 6,162] 

β1 (gato doméstico) 7,091 0,669 <0,001  [5,879; 8,531] 

β2 (Pantanal) 0,564 0,419 0,179  [-0,260; 1,390] 

β2 (PEC) 0,587 0,371 0,114  [-0,137; 1,324] 
*Modelo não identificado para as onças-pintadas 
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Figura 45 – Localizações das onças-pintadas soropositivas para Toxoplasma gondii e 
propriedades rurais foco de toxoplasmose na região do Parque Nacional das 
Emas 

 

 
Figura 46 – Localizações das onças-pintadas soropositivas para Toxoplasma gondii e 

propriedades rurais foco de toxoplasmose no Pantanal. 
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Figura 47 – Locais de captura de onças-pintadas soropositivas para Toxoplasma gondii e 
propriedades rurais foco de toxoplasmose na região do Parque Estadual do 
Cantão 

 

 

5.7.2.4 Diagnóstico sorológico para o vírus da raiva 

 

 

Os resultados do teste sorológico para o vírus da raiva estão organizados na tabela 22, 

apresentado a variação dos títulos de anticorpos encontrados. 

Os cães domésticos das três áreas de estudo apresentaram frequência de 

soropositividade entre 8 e 31,8%, com títulos de anticorpos entre 0,50 e 68,34 UI/ml. Gatos 

domésticos do entorno do PEC e das propriedades do Pantanal foram soropositivos ao vírus em 

frequências de 11,1 a 20,0% respectivamente. E, 20% das onças-pintadas do PNE e 22,7% do 

Pantanal apresentaram títulos ≥ 0,10. 

Indivíduos da região do PNE e entorno apresentaram significativamente mais 

diagnósticos positivos para o vírus da raiva do que os animais do Parque Estadual do Cantão 

(p=0,006). Não foram detectadas outras associações significativas (Tabela 23). 

As figuras 48 e 49 ilustram a movimentação das onças-pintadas soropositivas e 

soronegativas para o vírus da raiva no PNE e Pantanal, respectivamente. 
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5.7.2.5 Diagnóstico sorológico para o vírus da cinomose 

 

 

Os resultados do teste sorológico para o vírus da cinomose estão organizados na tabela 

24, apresentando a variação dos títulos de anticorpos encontrados. 

Os cães domésticos das três áreas de estudo apresentaram soropositividade para o vírus 

da cinomose em frequências de 36,1 (PNE) a 53,6% (Pantanal) com títulos de anticorpos que 

variaram de 8 a 1024. No PEC e Pantanal, 81,3% e 85,7% das propriedades apresentaram, 

respectivamente, ao menos um cão soropositivo para o agente. As onças-pintadas do Pantanal 

apresentaram frequência de soropositividade de 54,5% e títulos que variaram entre 8 e 32. 

Indivíduos amostrados das propriedades rurais do Pantanal foram mais expostos à 

cinomose do que os indívíduos da região do PNE (p=0,009). Não foram detectadas outras 

associações significativas (Tabela 25). 

As figuras 50 a 52 ilustram as propriedades foco de cinomose e movimentação das onças-

pintadas nas áreas de estudo. 

 

 

5.7.2.6 Diagnóstico sorológico para o vírus da imunodeficiência felina e leucemia felina 

 

 

Os resultados dos testes sorológicos para o FIV e FeLV estão organizados na tabela 26. 

Tanto os gatos domésticos, quanto as onças-pintadas das três áreas de estudo foram negativos 

para o FIV, e apenas dois gatos domésticos do entorno do PEC foram soropositivos para o vírus 

da leucemia felina. 

As regressões logísticas não foram identificadas para esses patógenos devido a ausência 

de indivíduos positivos para o FIV e pequeno número de indivíduos da mesma espécie positivos 

para FeLV. 

A figura 53 ilustra as propriedades foco do FeLV e local de captura das onças-pintadas no 

PEC. 
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Tabela 22 – Resultados do teste sorológico para o vírus da raiva e variação de títulos de anticorpos encontrados, distribuídos em função das áreas de estudo e 
espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e janeiro de 2010. Utilizando como ponto de corte para as onças-pintadas, títulos = 0,10 UI/ml e para os 
cães e gatos domésticos, 0,50 UI/ml 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Exam.1 Positivos % Título2 Exam. Positivos % Título Exam. Positivos % Título 

Onça-
pintada 

animais 5 1 20,0 0,11 22 5 22,7 0,1 - 0,5 4 0 0  

propriedades 31 15 48,4 7 3 42,9 14 3 21,4 Cão 
doméstico animais 66 21 31,8 

0,5 - 68,34 
24 5 20,8 

0,5 - 2,74 
50 4 8,0 

0,5 - 1,91 

propriedades 7 0 0 6 2 33,3 6 1 16,7 Gato 
doméstico animais 9 0 0 

 
10 2 20,0 

74,74 - 81,73 
9 1 11,1 

17,87 

1Examinados. 2Variação de títulos de anticorpos 

 

 

Tabela 23 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico do vírus da raiva. Utilizando como categoria de referência para espécie, os cães, e para área de estudo, o Parque Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -0,873 0,260 <0,001 [-1,401; -0,379] 

β1 (gato doméstico) -0,853 0,661 0,197 [-2,358; 0,319] 

β1 (onça-pintada) -0,287 0,560 0,608 [-1,452; 0,772] 

β2 (Pantanal) -0,187 0,456 0,682 [-1,105; 0,696] 

β2 (PEC) -1,471 0,531 0,006 [-2,620; -0,500] 

 

 



 
 

 

1
3

4
 Tabela 24 – Resultados do teste sorológico para o vírus da cinomose e variação de títulos de anticorpos encontrados, distribuídos em função das áreas de estudo e 

espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e janeiro de 2010 
 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Exam.1 Positivos % Título2 Exam. Positivos % Título Exam. Positivos % Título 

Onça-
pintada 

animais 5 0 0 0 22 12 54,5 8 - 32 4 0 0 0 

propriedades 34 15 44,1 7 6 85,7 16 13 81,3 Cão 
doméstico animais 83 30 36,1 

8 - 1024 
28 15 53,6 

8 - 128 
63 26 41,3 

16 - 256 

1Examinados. 2Variação de títulos de anticorpos. 

 

 

Tabela 25 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico do vírus da cinomose. Utilizando como categoria de referência para espécie, os cães, e para área de estudo, o Parque Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -0,626 0,226 0,006  [-1,082; -0,191] 

β1 (onça-pintada) -0,653 0,470 0,164  [-1,610; 0,243] 

β2 (Pantanal) 1,078 0,412 0,009 [0,283; 1,908] 

β2 (PEC) 0,206 0,338 0,541  [-0,457; 0,869] 
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Tabela 26 – Resultados dos testes sorológicos para o vírus da imunodeficiência felina (FIV) e leucemia felina (FeLV), distribuídos em função das áreas de estudo e 
espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Exam.1 Pos2. FIV Pos. FeLV % FeLV Exam. Pos. FIV Pos. FeLV % FeLV Exam. Pos. FIV Pos. FeLV % FeLV 

Onça-
pintada 

animais 5 0 0 0 22 0 0 0 4 0 0 0 

propriedades 9 0 0 0 6 0 0 0 8 0 2 25,0 Gato 
doméstico animais 11 0 0 0 11 0 0 0 13 0 2 15,4 

1Examinados. 2Positivos. 
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Figura 48 – Localizações das onças-pintadas soronegativas e soropositiva para o vírus da raiva e 
propriedades rurais foco de raiva na região do Parque Nacional das Emas 

 

 
Figura 49 – Localizações das onças-pintadas soropositivas e soronegativas para o vírus da raiva e 

propriedades rurais foco de raiva no Pantanal 



137 
 

 

 

 

Figura 50 – Localizações das onças-pintadas soronegativas para o vírus da cinomose e 
propriedades rurais foco de cinomose na região do Parque Nacional das Emas 

 

 

 

Figura 51 – Localizações das onças-pintadas soropositivas e soronegativas para o vírus da 
cinomose e propriedades rurais foco da cinomose no Pantanal 
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Figura 52 – Locais de captura de onças-pintadas soronegativas para o vírus da cinomose e 
propriedades foco da cinomose na região do Parque Estadual do Cantão 

 

 

Figura 53 – Locais de captura de onças-pintadas soronegativas para o FeLV e propriedades 
foco da leucemia felina na região do Parque Estadual do Cantão 
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5.7.2.7 Diagnóstico molecular para Hepatozoon spp. 

 

 

Os resultados do teste molecular para Hepatozoon spp. estão organizados na tabela 27.  

A presença de Hepatozoon spp. foi diagnosticada nos cães domésticos das três áreas em 

frequências de 46,0% (PNE) a 84,2% (Pantanal). Nos gatos domésticos, as frequências variaram 

entre 42,9% no PNE e 40,0% nas propriedades rurais do Pantanal. Todas as onças-pintadas do 

PNE e Pantanal, e 75% das onças do PEC foram positivas para Hepatozoon spp. 

Os indivíduos amostrados da região do Pantanal e do PEC foram significativamente mais 

expostos ao Hepatozoon spp. do que os da região do PNE (p=0,003, e p=0,017, 

respectivamente). As onças-pintadas foram significativamente mais expostas ao Hepatozoon 

spp. do que os cães domésticos (p=0,035) e os gatos (IC 95% não sobrepostos). Os cães foram 

significativamente mais expostos ao agente do que os gatos (p=0,002). Não foram detectadas 

outras associações significativas (Tabela 28). 

As figuras 54 a 56 ilustram as propriedades foco do Hepatozoon spp. e a movimentação 

ou local de captura das onças-pintadas nas áreas de estudo. 

 

 

5.7.2.8 Diagnóstico molecular dos Piroplasmas: Babesia spp. e Cytauxzoon spp. 

 

 

Os resultados do teste molecular para Babesia spp. e Cytauxzoon spp. estão organizados 

nas tabelas 29 e 30, respectivamente.  

Todos os felinos silvestres e domésticos amostrados foram negativos para Babesia spp., 

sendo que cães do entorno do PNE e PEC foram positivos para o agente em frequências de 7,9% 

e 10,6%, respectivamente.  

Apenas as onças-pintadas das três áreas de estudo foram positivas para Cytauxzoon felis. 

As regressões logísticas não foram identificadas para esses patógenos devido ao baixo 

número de indivíduos positivos de uma mesma espécie para Babesia spp. e ao alto número de 

indivíduos positivos de uma mesma espécie para Cytauxzoon felis. 
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5.7.2.9 Diagnóstico molecular dos hemoplasmas felinos: Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus 

Mycoplasma haemominutum’ e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 

 

 

Os resultados dos diagnósticos moleculares para os hemoplasmas felinos para cada área 

de estudo estão organizados nas tabelas 31 a 33.  

Um gato doméstico do entorno do PNE e um do Pantanal foram positivos para 

Mycoplasma haemofelis. Assim como três onças-pintadas capturadas no Pantanal e duas 

capturadas no PEC (Tabela 31). Um gato doméstico do entorno do PNE e duas onças-pintadas do 

Pantanal foram positivos para ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ (Tabela 32). A presença de 

‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ foi detectada em dois gatos domésticos do Pantanal e 

em frequências superiores a 72,7% nas onças-pintadas do PNE, PEC e Pantanal (Tabela 33). 

As associações analisadas não apresentaram diferenças significativas para Mycoplasma 

haemofelis e ‘Ca. Mycoplasma turicensis’ (Tabelas 34 e 35). Onças-pintadas foram 

significativamente mais expostas ao ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ do que os gatos 

domésticos (p<0,001). Não foram detectadas outras associações significativas (Tabela 36). 

A figura 57 ilustra a propriedade foco de Mycoplasma haemofelis e movimentação das 

onças-pintadas positivas e negativas para o agente no Pantanal. A figura 58 ilustra a ocorrência 

do ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ no Pantanal. As figuras 59 e 60 ilustram a ocorrência do 

‘Candidatus Mycoplasma haemominutum no PNE e Pantanal. 

 

 

 



 

 

 

 

1
4

1
 

Tabela 27 – Resultados do teste molecular para Hepatozoon spp., distribuídos em função das áreas de estudo e espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e 
janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-
pintada 

Animais 4 4 100,0 22 22 100,0 4 3 75,0 

propriedades 28 17 60,7 6 6 100,0 13 12 92,3 Cão 
doméstico animais 63 29 46,0 19 16 84,2 47 36 76,6 

propriedades 6 3 50,00 7 3 42,9 3 0 0 Gato 
doméstico animais 7 3 42,9 10 4 40,0 5 0 0 

 

 

Tabela 28 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico do Hepatozoon spp. Utilizando como categoria de referência para espécie, os cães, e para área de estudo, o Parque Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -0,006 0,246 0,981  -0,491; 0,478 

β1 (gato doméstico) -1,811 0,573 0,002  -3,023; -0,745 

β1 (onça-pintada) 2,236 1,063 0,035  0,548; 5,161 

β2 (Pantanal) 1,638 0,548 0,003  0,620; 2,797 

β2 (PEC) 0,935 0,391 0,017  0,181; 1,720 
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 Tabela 29 – Resultados do teste molecular para Babesia spp., distribuídos em função das áreas de estudo e espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e janeiro 

de 2010 
  

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-
pintada 

animais 4 0 0 22 0 0 4 0 0 

propriedades 28 4 14,3 6 0 0 13 2 15,4 Cão 
doméstico animais 63 5 7,9 19 0 0 47 5 10,6 

propriedades 6 0 0 7 0 0 3 0 0 Gato 
doméstico animais 7 0 0 10 0 0 5 0 0 

 

 

Tabela 30 – Resultados do teste molecular para Cytauxzoon spp., distribuídos em função das áreas de estudo e espécies amostradas entre fevereiro de 2000 e 
janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-
pintada 

animais 4 4 100,0 22 22 100,0 4 3 75,0 

propriedades 28 0 0 6 0 0 13 0 0 Cão 
doméstico animais 63 0 0 19 0 0 47 0 0 

propriedades 6 0 0 7 0 0 3 0 0 Gato 
doméstico animais 7 0 0 10 0 0 5 0 0 
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Tabela 31 – Resultados do teste molecular para Mycoplasma haemofelis, distribuídos em função das áreas de estudo e espécies amostradas entre fevereiro de 2000 
e janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-
pintada 

animais 4 0 0 22 3 13,6 4 2 50,0 

propriedades 6 1 16,7 7 1 14,3 3 0 0 Gato 
doméstico animais 7 1 14,3 10 1 10,0 5 0 0 

 

Tabela 32 – Resultados do teste molecular para ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’, distribuídos em função das áreas de estudo e espécies amostradas entre 
fevereiro de 2000 e janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-
pintada 

animais 4 0 0 22 2 9,1 4 0 0 

propriedades 6 1 16,7 7 0 0 3 0 0 Gato 
doméstico animais 7 1 14,3 10 0 0 5 0 0 

 

Tabela 33 – Resultados do teste molecular para ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’, distribuídos em função das áreas de estudo e espécies amostradas entre 
fevereiro de 2000 e janeiro de 2010 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Espécie Categoria 

Examinados Positivos % Examinados Positivos % Examinados Positivos % 

Onça-
pintada 

animais 4 3 75,0 22 16 72,7 4 3 75,0 

propriedades 6 0 0 7 2 28,6 3 0 0 Gato 
doméstico animais 7 0 0 10 2 20,0 5 0 0 
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 Tabela 34 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 

diagnóstico do Mycoplasma haemofelis. Utilizando como categoria de referência para espécie, os gatos domésticos, e para área de estudo, o Parque 
Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -2,652 1,162 0,023 -5,724; -0,797 

β1 (onça-pintada) 0,792 0,935 0,397 -0,938; 2,888 

β2 (Pantanal) 0,114 1,214 0,926 -2,051; 3,188 

β2 (PEC) 1,004 1,333 0,451 -1,547; 4,202 

 

Tabela 35 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico do ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’. Utilizando como categoria de referência para espécie, os gatos domésticos, e para área de estudo, 
o Parque Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -2,483 1,211 0,040 -5,752; -0,580 

β1 (onça-pintada) 0,444 1,336 0,740 -2,089; 3,662 

β2 (Pantanal) -0,548 1,348 0,684 -3,149; 2,663 

 

Tabela 36 – Parâmetros estimados pela regressão logística testando o efeito da espécie amostrada (coeficiente β1) e área de estudo (coeficiente β2) para o 
diagnóstico do ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’. Utilizando como categoria de referência para espécie, os gatos domésticos, e para área de 
estudo, o Parque Nacional das Emas 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão Valor p IC 95% 

Intercepto -2,648 1,038 0,011 -5,005; -0,866 

β1 (onça-pintada) 3,199 0,857 <0,001 1,693; 5,191 

β2 (Pantanal) 0,629 0,972 0,518 -1,334; 2,598 

β2 (PEC) 0,107 1,243 0,931 -2,386; 2,609 
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Figura 54 – Localizações das onças-pintadas positivas para Hepatozoon spp. e propriedades 
rurais foco do agente na região do Parque Nacional das Emas 

 

 

Figura 55 – Localizações das onças-pintadas positivas para Hepatozoon spp. e propriedades 
rurais foco do agente no Pantanal 
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Figura 56 – Locais de captura das onças-pintadas positivas e negativa para Hepatozoon spp. 
e propriedades rurais foco do agente na região do Parque Estadual do Cantão 

 
 

 

Figura 57 – Localizações das onças-pintadas positivas e negativas para Mycoplasma haemofelis 
e propriedade foco do agente no Pantanal 
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Figura 58 – Localizações das onças-pintadas positivas e negativas para ‘Candidatus 
Mycoplasma turicensis’ no Pantanal 

 

 

Figura 59 – Localizações das onças-pintadas positivas e negativas para ‘Candidatus 
Mycoplasma haemominutum’ na região do Parque Nacional das Emas 
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Figura 60 – Localizações das onças-pintadas positivas e negativas para ‘Candidatus 
Mycoplasma haemominutum’ e propriedades rurais foco do agente no Pantanal 

 

 

5.7.2.10 Sequenciamento dos hemoparasitas 

 

 

Pelo sequenciamento genético, os produtos provenientes de um cão doméstico do 

entorno do PNE e de dois cães do entorno PEC positivos para Babesia spp. apresentaram, 

respectivamente, 98%, 96% e 99% de similaridade com as sequências de isolado de Babesia 

canis vogeli de cão doméstico no Brasil (GQ214514.1).  

Para as amostras de onças-pintadas positivas para Cytauxzoon felis, produtos 

provenientes de duas onças do Pantanal, duas do PEC e três do PNE apresentaram 98% de 

similaridade genética com as sequências de isolado de Cytauxzoon felis de gato doméstico nos 

Estados Unidos (AF 399930.1). Um produto de onça-pintada do Pantanal e um do PEC 

apresentaram 99% de similaridade para essa mesma amostra. 

Para os cães domésticos positivos para Hepatozoon spp., a análise do sequenciamento 

de um produto proveniente de cão do entorno do PNE apresentou 100% de similaridade 

genética para Hepatozoon canis de raposa na Europa (AY 150067.2), e produtos de um cão do 

Pantanal e um cão do PEC apresentaram 99% de similaridade genética para essa mesma 
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amostra. Para as amostras de felinos positivas para Hepatozoon spp., os produtos de duas onças-

pintadas e de dois gatos domésticos do Pantanal, de duas onças do PNE, e de uma onça do PEC 

apresentaram 98% de similaridade genética para Hepatozoon felis-like de Prionaiturus 

bengalensis na Coréia – isolado número 1 (GQ 377218.1). 

 

 

5.7.2.11 Diagnóstico para Mycobacterium bovis 

 

 

Das 39 amostras de fezes de onça-pintada submetidas à tentativa de isolamento de 

Mycobacterium spp. (6 do PNE, 20 do PEC e 13 do Pantanal), 27 foram negativas (5 do PNE, 17 

do PEC e 5 do Pantanal), 3 amostras contaminaram (1 de cada área de estudo) e em 9 amostras 

(7 do Pantanal e 2 do PEC) houve crescimento de colônias sugestivas à Mycobacterium spp. Os 

isolados dessas nove amostras foram submetidos ao PRA e classificados como Mycobacterium 

spp. Adicionalmente, os resultados permitiram concluir que nenhum isolado apresentou padrão 

de restrição compatível com as espécies pertencentes ao Complexo Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

5.7.2.12 Diagnóstico molecular de parasitas intestinais 

 

 

Os resultados para o teste molecular de parasitas intestinais encontram-se na tabela 37. 

Apenas duas amostras do PNE foram positivas para Cryptosporidium spp. e Giardia intestinalis. 

 

Tabela 37 – Resultados dos testes moleculares para Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis e 
protozoários da Família Sarcocystidae em onças-pintadas, segundo as reservas amostradas 

 

Parque Nacional das Emas Pantanal Parque Estadual do Cantão 
Patógeno 

Exam.1 Pos.2 % Exam. Pos. % Exam. Pos. % 

Cryptosporidium spp. 12 1 8.33 6 0 0 5 0 0 

Giardia intestinalis 12 1 8.33 6 0 0 5 0 0 

Sarcocystidae 12 0 0 6 0 0 5 0 0 
1Examinados. 2Positivos. 
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5.7.2.13 Pesquisa de ectoparasitas 

 

 

Foram identificadas cinco espécies de carrapatos parasitando as onças-pintadas, quatro 

destas identificadas também em bovinos ou cães domésticos das propriedades rurais 

amostradas. As identificações dos carrapatos e outros três ectoparasitas encontrados em onças-

pintadas estão na tabela 38. 

 

 

5.8 TESTE DE TUBERCULINIZAÇÃO 

 

 

O teste de tuberculinização foi realizado em 123 bovinos em três propriedades do 

entorno do PNE, e em 121 vacas em duas propriedades do entorno do PEC. Todos os indivíduos 

apresentaram resultados negativos. 

 

 

5.9 QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO  

 

 

A tabela 39 sintetiza as respostas dos questionários aplicados aos proprietários ou 

gerentes das propriedades nas quais foram realizadas as coletas de amostras biológicas dos 

bovinos. A maioria dessas propriedades fazia divisa com áreas protegidas (100%, n=8, das 

propriedades do PNE, 60% (3/5) das propriedades do Pantanal e 83,3% (5/6) das propriedades 

do PEC). Todas as propriedades do Pantanal e do entorno do PEC e 62,5% (5/8) das propriedades 

do entorno do PNE confirmaram a presença da onça-pintada em sua propriedade. A predação do 

gado por onça-pintada foi relatada em 37,5% (3/8), 80,0% (4/5) e 100,0% (n=6) das propriedades 

do entorno do PNE, Pantanal e PEC, respectivamente. 

As tabelas 40 e 41 apresentam as respostas dos questionários aplicados aos proprietários 

dos cães e gatos domésticos amostrados nas três áreas. Durante a visita à propriedade para 

coleta do material biológico, um dos cães do entorno do PNE encontrava-se anêmico e apático, e 

cinco cães do Pantanal e dois do entorno do PEC encontravam-se magros. 
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Tabela 38 – Ectoparasitas identificados em onças-pintadas, bovinos e cães domésticos da região do 
Parque Nacional das Emas, Pantanal e Parque Estadual do Cantão entre fevereiro de 2000 e 
janeiro de 2010 

 

N° ectoparasitas identificados (n° amostradas coletadas1) 

Onça-pintada  Bovino Cão doméstico  
Ectoparasitas  

PNE Pantanal PEC PNE PEC PNE Pantanal PEC 

Amblyomma sp.             
Larva 0 7 (15) 0 0 0 0 0 0 

Ninfa 65 (42) 110 (125) 0 0 0 0 0 3 (2) 
Amblyomma cajennense             

Macho 5 (32) 29 (135) 0 0 0 0 1 (1) 1 (1) 
Fêmea 6 (32) 84 (205) 0 0 5 (2) 0 0 0 

Amblyomma ovale             
Macho   26 (164) 1 (13) 0 0 0 0 0 

Fêmea   48 (205) 1 (13) 0 0 0 0 1 (1) 
Amblyomma tigrinum             

Macho 2 (32) 0 0 0 0 0 0 0 

Fêmea 6 (42) 0 0 0 0 0 0 0 

Amblyomma triste             
Macho 1 (12) 0 0 0 0 0 0 0 

Fêmea 3 (32) 2 (12) 0 1 (1) 0 0 0 0 

A. oblongoguttatum             
Macho 0 0 0 0 0 0 0 1 (1) 

Rhipicephalus microplus             
Ninfa 0 2 (15) 0 5 (1) 0 0 0 0 

Macho 0 2 (25) 0 3 (3) 8 (2) 0 0 0 

Fêmea 0 4 (42) 0 14 (4) 47 (5) 0 0 0 

Rhipicephalus sanguineus             
Ninfa 0 0 0 0 0 0 0 6 (3) 

Macho 0 0 0 0 0 2 (2) 0 10 (3) 
Fêmea 0 0 0 0 0 3 (2) 1 (1) 24 (4) 

Cochliomyia sp.             
Larva 0 3 (3) 0 0 0 0 0 0 

Dermatobia hominis             
Larva 0 2 (2) 8 (3) 0 0 0 0 0 

Tunga penetrans 0 8 (1) 0 0 0 0 0 0 
1n° eventos de captura para onça-pintada ou n° propriedades amostradas para bovinos e cães domésticos. 
2onças positivas para Hepatozoon spp., Cytauxzoon felis e ‘Ca. M. haemominutum’. 
3onças positivas para Cytauxazoon felis e ‘Ca. M. haemominutum’. 
4onças positivas para Hepatozoon spp., Cytauxzoon felis, M. haemofelis e ‘Ca. M. haemominutum’. 
5onças positivas para Hepatozoon spp., Cytauxzoon felis, M. haemofelis, ‘Ca. M. turicensis’ e ‘Ca. M. haemominutum’. 
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Tabela 39 – Caracterização das propriedades rurais que praticam a pecuária extensiva nas três áreas de 
estudo e informações a respeito do manejo do rebanho bovino. Dados obtidos através dos 
questionários aplicados aos gerentes ou proprietários das propriedades rurais entre maio de 
2008 e maio de 2009 

 

Parâmetro 
PNE 

(n=8) 
% 

PAN 
(n=5) 

% 

PEC 
 (n=6) 

% 

Rebanho extensivo 100,0 100,0 100,0 

Exploração de corte 100,0 100,0 100,0 

Tem mais que 50 fêmeas acima de 24 meses 75,0 80,0 100,0 

Contato com ovinos/caprinos 50,0 60,0 0,0 

Contato com equinos 100,0 100,0 100,0 

Contato com suínos 12,5 20,0 0,0 

Contato com aves 62,5 60,0 100,0 

Contato com cão 100,0 60,0 100,0 

Contato com gato 62,5 80,0 66,7 

Contato com animais silvestres 100,0 100,0 100,0 

Utiliza inseminação artificial 25,0 20,0 33,3 

Compra animais para reprodução 37,5 50,0 83,3 

Vende animais para reprodução 12,5 60,0 50,0 

Tem histórico de aborto nos últimos 12 meses 12,5 100,0 50,0 

Deixa produto do aborto na pastagem 50,0 100,0 50,0 

Abate animais na propriedade 0,0 0,0 0,0 

Aluga pasto 0,0 0,0 0,0 

Tem pasto em comum com outras propriedades 0,0 0,0 0,0 

Tem áreas alagadiças na propriedade 62,5 100,0 100,0 

Tem piquete de parição 100,0 60,0 100,0 

Vacina fêmeas entre 3 e 8 meses contra brucelose 100,0 80,0 83,3 

Vacina contra aftosa 100,0 100,0 100,0 

Vacina contra raiva 87,5 100,0 66,7 

Animais tratados com carrapaticida 100,0 100,0 100,0 

Faz teste para diagnóstico de brucelose quando exigido  50,0 40,0 33,3 

Faz teste para diagnóstico de brucelose uma vez ao ano 25,0 0,0 0,0 

Faz teste para diagnóstico de tuberculose apenas quando exigido 12,5 20,0 16,7 

Faz teste para diagnóstico de tuberculose uma vez ao ano 0,0 0,0 0,0 

Aquisição de bovinos nos últimos dois anos 62,5 60,0 16,7 

Aquisição de bovinos diretamente de outras fazendas 37,5 60,0 16,7 

Não tem assistência veterinária 37,5 40,0 50,0 

Produz queijo na propriedade para consumo próprio 75,0 100,0 66,7 
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Tabela 40 – Informações obtidas através dos questionários aplicados aos proprietários dos cães 
domésticos amostrados nas três áreas de estudo entre maio de 2008 e janeiro de 2010 

 

Parâmetro 
         PNE 

 (n=76) 
           (%) 

             PAN 
 (n=26) 

               (%) 

              PEC  
(n=63) 

                (%) 

Cães adultos (≥24 meses) 59,7 57,7 65,0 

Cães machos 61,8 61,5 63,5 

Cães vacinados contra raiva 78,4 80,8 77,8 

Cães vacinados contra cinomose e parvovirose 20,3 3,8 9,5 

Cães vermifugados 69,2 73,1 40,7 

Cães alimentados apenas com comida 76,3 76,9 83,9 

Cães alimentados com carne crua 51,3 95,0 88,3 

Cães em boas condições físicas durante coleta 94,7 80,8 96,8 

Cães que já apresentaram problemas de saúde 9,1 20,0 6,5 

Cães que vivem soltos 84,2 100,0 96,8 

Cães com hábito de caça 5,3 19,2 51,6 

Cães com hábito de comer carniça 15,8 26,9 47,5 

Cães em contato com bovinos 68,4 38,5 66,7 

Cães em contato com aves 78,9 50,0 52,4 

Cães em contato com gatos 73,7 57,7 38,1 

Cães em contato com suínos 63,2 26,9 17,5 

Cães em contato com outros cães 92,1 76,9 87,3 

Propriedade com presença de animais silvestres 78,9 100,0 100,0 

Presença de roedor na propriedade 94,5 42,3 65,6 
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Tabela 41 – Informações obtidas através dos questionários aplicados aos proprietários dos gatos 
domésticos amostrados nas três áreas de estudo entre maio de 2008 e janeiro de 2010. 

 

Parâmetro 
PNE  

(n=5)  
(%) 

PAN  
(n=12)       

(%) 

PEC  
(n=13)   

 (%) 

Gatos adultos (≥24 meses) 40,0 58,3 25,0 

Gatos machos 40,0 66,7 46,2 

Gatos vacinados contra raiva 60,0 83,3 30,8 

Gatos vacinados contra tríplice felina 0,0 0,0 0,0 

Gatos vermifugados 40,0 8,3 30,8 

Gatos alimentados apenas com comida 80,0 66,7 76,9 

Gatos alimentados com carne crua 80,0 83,3 76,9 

Gatos em boas condições físicas durante coleta 100,0 83,3 100,0 

Gatos que já apresentaram problemas de saúde 0,0 0,0 0,0 

Gatos que vivem soltos 80,0 100,0 100,0 

Gatos com hábito de caça 100,0 75,0 100,0 

Gatos com hábito de comer carniça 100,0 75,0 38,5 

Gatos em contato com bovinos 20,0 66,7 61,5 

Gatos em contato com aves 100,0 50,0 69,2 

Gatos em contato com cães 100,0 66,7 69,2 

Gatos em contato com suínos 100,0 41,7 7,7 

Cães em contato com outros gatos 100,0 58,3 30,8 

Propriedade com presença de animais silvestres 100,0 100,0 100,0 

Presença de roedor na propriedade 100,0 50,0 84,6 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A discussão deste trabalho foi divida em tópicos, iniciando com as capturas de onças-

pintadas e na sequência, um tópico para cada patógeno pesquisado. 

 

 

6.1 CAPTURAS DE ONÇAS-PINTADAS 

 

 

As três áreas de estudo apresentaram sucessos de captura semelhantes utilizando cães 

rastreadores (Tabela 1). Entretanto, na região do Pantanal, mais campanhas foram realizadas, 

proporcionando maior número de eventos de captura. A logística e a alta densidade da espécie 

no Pantanal (SOISALO; CAVALCANTI, 2006) também contribuíram para esse resultado. 

Os registros das onças-pintadas na frente das gaiolas do PNE (Figuras 32 e 33) 

comprovou a ineficiência dessas armadilhas na área de estudo, apesar do esforço realizado. As 

onças podem ter evitado entrar nas gaiolas pela: (a) não familiaridade com a isca utilizada (porco 

doméstico) ou (b) abundância de presas silvestres naturais no parque, não despertando na onça-

pintada o interesse pela isca doméstica. Além de não ter apresentado sucesso de captura, a 

desvantagem desse método foi que, durante o período em que ficavam abertas, as armadilhas 

tinham que ser revisadas diariamente para alimentação da isca, envolvendo grande esforço 

pessoal e logístico. Assim, a utilização de cães rastreadores para localização da onça-pintada foi 

o método mais eficiente para as três áreas neste estudo. Resultado que concorda com McBride 

Júnior e McBride (2007) no Chaco Paraguaio. Cães rastreadores para captura de onças-pintadas 

são frequentemente utilizados em projetos de pesquisa (RABINOWITZ, 1986; CRAWSHAW; 

QUIGLEY, 1991; SILVEIRA, 2004; SOISALO; CAVALCANTI, 2006; AZEVEDO; MURRAY, 2007b; 

FURTADO et al., 2008), sendo que a escolha do método depende da área de estudo, recursos 

disponíveis e experiência da equipe, e deve fornecer plena segurança para os envolvidos. 
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6.2 BRUCELAS LISAS 

 

 

Para o diagnóstico das brucelas lisas, optou-se pela utilização do teste do AAT, por se 

tratar de um teste consagrado, qualitativo, com alta sensibilidade e especificidade (POESTER; 

GONCALVES; LAGE, 2002; BRASIL, 2006). Além disso, é um teste robusto, tendo como sinal a 

aglutinação macroscópica e como antígeno a célula inteira da Brucella abortus, cepa 1119-3 

(BRASIL, 2006). Dentre os testes existentes para o diagnóstico da brucelose, é também o mais 

indicado para animais silvestres (MUÑOZ et al., 2010).  

Embora as populações de bovino das três áreas de estudo tenham apresentado alta 

exposição às brucelas lisas, apenas uma onça-pintada capturada no Parque Nacional das Emas 

foi soropositiva (Tabela 16). A positividade ao AAT pode ser decorrente de infecção por B. 

abortus, B. suis ou B. mellitensis (ACHA; SZYFRES, 2001), sendo essa última considerada exótica 

no Brasil (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

A brucelose bovina causada pela B. abortus é a mais prevalente das infecções causadas 

pelo gênero Brucella no Brasil (POESTER; GONCALVES; LAGE, 2002) e os resultados positivos em 

bovinos podem, inequivocadamente, ser atribuídos à B. abortus (BRASIL, 2006). Os bovinos das 

três áreas de estudo mostraram ocorrências importantes de infecção por B. abortus (Tabela 16), 

concordando com estudos realizados nos estados de Goiás (ROCHA et al., 2009), Tocantins 

(OGATA et al., 2009) e Pantanal do Mato Grosso do Sul (CHATE et al., 2009). 

A exposição de cães domésticos a brucelas lisas foi baixa, e esteve presente apenas na 

região do Pantanal (Tabela 16), concordando com os estudos realizados em Minas Gerais e na 

Paraíba que registraram 2,8% e 0,85% de soropositividade respectivamente, e em São Paulo e 

Rio de Janeiro, onde não foram detectados cães positivos (MAIA et al., 1999; ALMEIDA et al., 

2004; MALEK DOS REIS et al., 2008). Os cães do presente estudo podem ter sido infectados 

através do contato com material infectante oriundo de bovinos (B. abortus) ou de suídeos e 

taiassuídeos domésticos ou silvestres (B. suis). Entretanto, o papel do cão na transmissão de 

brucelas lisas é insignificante (PRIOR, 1976; FORBES, 1990). Como os cães do Pantanal eram 

criados soltos (Tabela 40), podem ter ingerido placenta, feto abortado ou leite de bovino 

infectado em função do estreito contato com os bovinos (PRIOR, 1976; ADESIYUN; ABDULLAHI; 

ADEYANJU, 1986; FORBES, 1990; MORSHEDI; SOLTANI, 1998; MEGID et al., 2007; SHARMA et al., 

2008), ou ter entrado em contato com placenta ou feto abortado de suídeos ou taiassuídeos. 



157 

 

 

Sendo que, queixadas do Pantanal sul mato-grossense já foram relatados soropositivos para 

brucelose (ITO et al., 1998) e poderiam ser a fonte de infecção para os cães. 

Excluindo a possibilidade de falso positivo, este é o primeiro relato de exposição de 

onças-pintadas de vida livre do bioma Cerrado a brucelas lisas (Tabela 16). Onças-pintadas 

soropositivas para brucelose através do teste do AAT já foram relatadas em animal de vida livre 

na Mata Atlântica brasileira (NAVA, 2008) e em exemplar mantido em cativeiro no Chile 

(OLIVARES; RIVEROS; PINOCHET, 1993). 

A onça-pintada exposta ao agente utilizou como parte de sua área de vida ambiente 

próximo à divisa do Parque Nacional das Emas com propriedades rurais que praticavam a 

pecuária extensiva (Figura 39). É importante ressaltar também, que essa onça soroconverteu na 

ocasião de sua recaptura, pouco mais de 60 dias após o evento de captura, intervalo no qual, 

provavelmente infectou-se. A infecção pode ter ocorrido através da predação de bovinos 

infectados (B. abortus), ingestão de placenta ou feto abortado de vaca infectada ou de água 

infectada, visto que esses são os principais modos de transmissão da brucelose em carnívoros 

(ACHA; SZYFRES, 2001). O entorno das três áreas estudadas é constituído por propriedades 

rurais com importantes frequências de bovinos soropositivos para brucelose. Curiosamente, a 

predação do gado por onça-pintada nas propriedades do entorno do PNE, onde foi detectado a 

onça-pintada soropositiva, foi menos relatada do que nas outras duas áreas estudadas. Outra 

hipótese seria a presença do foco da brucelose no ambiente silvestre do PNE. Embora veados-

campeiros, tamanduás-bandeira e antas do parque tenham sido negativos para brucelose em 

estudos anteriores (MATHIAS; GIRIO; DUARTE, 1999; MIRANDA, 2008; FURTADO et al., 2010), os 

queixadas apresentaram 20% de soropositividade pelo teste do AAT (KASHIVAKURA et al., 2004) 

e são uma das principais presas das onças-pintadas na região (SILVEIRA, 2004). Assim, a onça-

pintada soropositiva pode também ter sido infectada por B. suis. 

O monitoramento da onça soropositiva para brucelose por 12 meses não mostrou 

alteração no deslocamento padrão da espécie, e sua visualização nas fotos de armadilhas 

fotográficas comprovou que se manteve em ótimo estado geral, sem manifestações aparentes 

da doença. O que condiz com o relatado para gatos domésticos, de que os felinos são resistentes 

à infecção por Brucella spp. (ACHA; SZYFRES, 2001). 

Em relação aos resultados estatísticos, a maior exposição dos bovinos à B. abortus do 

que os cães era esperada, visto que os bovinos são considerados os hospedeiros naturais do 

agente (THORNE, 2001). Porém, a ausência de diferença significativa nas exposições de bovinos 

e onças-pintadas à B. abortus provavelmente está relacionada ao baixo número de onças-
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pintadas amostradas. Portanto, esses dados devem ser utilizados com ressalvas para essa 

afirmação. A presença de mais diagnósticos positivos no PNE do que no PEC sugere que as 

onças-pintadas do PNE estejam mais expostas ao patógeno do que as onças-pintadas do PEC, 

resultado que pode ser apoiado pela presença da única onça-pintada soropositiva no PNE. 

Entretanto, essa associação não se explica pelo manejo dos bovinos relatado pelos proprietários: 

(1) todas as propriedades amostradas do entorno do PNE afirmaram vacinar as fêmeas de 3 a 8 

meses contra brucelose, (2) houve menor histórico de aborto no entorno do PNE do que nas 

propriedades do Pantanal e PEC e, (3) apenas 50% dos proprietários do entorno do PNE 

relataram deixar fetos abortados nas pastagens (contra 100% das propriedades do Pantanal) 

(Tabela 39). 

Esses resultados mostram que a brucelose é endêmica nas populações de bovino no 

entorno das áreas preservadas estudadas, que as onças-pintadas, assim como os demais 

carnívoros (ROELKE et al., 1993; ACHA; SZYFRES, 2001; FIORELLO et al., 2007) têm um baixo risco 

de exposição ao agente e, que provavelmente não possuem um papel importante para a 

manutenção das brucelas lisas nos ambientes estudados. 

 

 

6.3 Lepstospira spp. 

 

 

As onças-pintadas do Parque Nacional das Emas e do Pantanal foram expostas à 

Leptospira spp., assim como bovinos e cães das três áreas de estudo, e um gato doméstico do 

Pantanal (Tabela 18).  

A presença de pelo menos um bovino soropositivo para Leptospira spp. em todas as 

propriedades amostradas indicou a ampla disseminação do agente nas três áreas (Tabela 18). As 

altas frequências de exposição encontradas concordam com as frequências relatadas no Mato 

Grosso do Sul (FAVERO et al., 2001) e em Goiás (JULIANO et al., 2000). Nos estados do Tocantins 

e Pará há relatos de 42,2% e 38,3% de bovinos soropositivos, respectivamente (FAVERO et al., 

2001). A identificação do sorovar Hardjo como mais frequente na espécie (Figura 40) está de 

acordo com o relatado em diferentes regiões brasileiras (LILENBAUM; SANTOS, 1996; 

VASCONCELLOS et al., 1997; FAVERO et al., 2001; HOMEM et al., 2001; ARAÚJO et al., 2005; 

MINEIRO et al., 2007; FIGUEIREDO et al., 2009). 
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As frequências de cães domésticos soropositivos nas propriedades do Pantanal e entorno 

do Parque Estadual do Cantão concordam com as frequências de 28,85% relatadas no Rio 

Grande do Sul (FURTADO et al., 1997) e 21,6% em São Paulo (YASUDA et al., 1980). As 

frequências de cães soropositivos aparentemente superiores no Pantanal e PEC em relação ao 

PNE, provavelmente estão relacionadas às características climáticas do PEC e Pantanal, que 

possuem elevada umidade relativa do ar, e padrão de inundação sazonal, favorecendo a 

epidemiologia e disseminação do patógeno, que pode sobreviver por longos períodos na água 

ou solo úmido (VIJAYACHARI; SUGUNAN; SHRIRAM, 2008).  

A identificação de diferentes sorovares nos cães examinados (Figura 41) corrobora as 

observações de André-Fontaine (2006). O sorovar Canicola mais frequentemente detectado 

como mais provável nos cães do Pantanal, tem os cães como principais hospedeiros (ACHA; 

SZYFRES, 1986; ANDRÉ-FONTAINE, 2006), e foram também relatados por Furtado et al. (1997), 

Yasuda et al. (1980) e Jouglard e Brod (2000). O sorovar Hardjo, mais frequentemente detectado 

como mais provável nos cães do PEC, provavelmente está relacionado com o contato dos 

canídeos com os bovinos no ambiente rural. Os roedores provavelmente agiram como fonte de 

infecção para o sorovar Autumnalis, mais frequentemente detectado como mais provável nos 

cães do entorno do PNE, visto que são importantes reservatórios da leptospira (ACHA; SZYFRES, 

1986) e estiveram presentes nas propriedades do entorno do parque (Tabela 40). O sorovar 

Autumnalis foi previamente relatado em cães da Paraíba e São Paulo (ALVES et al., 2000; LOPES 

et al., 2005). O cão normalmente é um hospedeiro acidental da leptospira, e apresenta infecções 

brandas ou ausência de sinais clínicos específicos (BROWN et al., 1996), conforme foi observado 

nos cães soropositivos do presente estudo, que apresentavam-se em boas condições físicas 

durante a coleta das amostras biológicas (Tabela 40). 

O gato do Pantanal soropositivo para o sorovar Hardjo, provavelmente entrou em 

contato ou utilizou os mesmos ambientes que os bovinos. A presença desse sorovar já foi 

relatada em gatos domésticos de área rural na Escócia (AGUNLOYE; NASH, 1996). A baixa 

frequência ou ausência de leptospiras em gatos no presente estudo está de acordo com as 

observações de Acha e Szyfres (1986) e Vijayachari, Sugunan e SHRIRAM (2008), de que 

raramente o agente é encontrado na espécie. 

A ausência de onças-pintadas soropositivas para Leptospira spp. no Parque Estadual do 

Cantão (Figura 44) não era esperada, pois, como mencionado, o patógeno é transmitido e 

sobrevive muito bem em ambientes úmidos como os encontrados no PEC, onde há grande 
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predominância de rios e lagos. E, os altos níveis de infecção nos bovinos nessa região indicaram 

que o ambiente é propício à transmissão da leptospirose. 

Diferentemente das onças-pintadas do PEC, as onças do PNE e do Pantanal apresentaram 

alta exposição à Leptospira spp. O sorovar mais provável encontrado no Pantanal foi o mesmo 

diagnosticado por Nava (2008) em onça-pintada de vida livre na Mata Atlântica (sorovar 

Pomona), e o sorovar Hardjo, identificado como mais provável em uma onça-pintada do 

Pantanal (Tabela 10), foi previamente relatado em onças-pintadas mantidas em cativeiro no 

Brasil (CORRÊA, 2000; GUERRA NETO et al., 2004). 

A transmissão da leptospira pode ocorrer através de água e solos contaminados pela 

urina do animal excretor (ACHA; SZYFRES, 1986), ou ainda pela ingestão de animais infectados 

(REILLY; HANSON; FERRIS, 1970; SHOPHET; MASHALL, 1980). No PNE, as onças-pintadas 

soropositivas deslocaram-se principalmente em áreas próximas a cursos d’água (Figura 42), o 

que pode ter favorecido a transmissão indireta e alta exposição ao agente. Ou ainda, roedores e 

marsupiais, eventuais presas de onças-pintadas do PNE (IOP dados não publicados), poderiam 

ser as fontes de infecção, visto que o sorovar mais frequentemente encontrado nas onças dessa 

área foi o Grippotyphosa, que já foi isolado dessas espécies silvestres em outras regiões do Brasil 

(SANTAROSA et al., 1975; SANTAROSA et al., 1980; LINS; LOPES, 1984). Outras espécies de 

mamíferos silvestres de médio e grande porte do PNE apresentaram baixas frequências de 

soropositividade para Leptospira spp. (MATHIAS; GIRIO; DUARTE, 1999; FURTADO et al., 2010; 

IOP dados não publicados), e, provavelmente, não agiram como fonte de infecção para as onças-

pintadas. 

O sorovar Pomona, frequentemente detectado como mais provável nas onças-pintadas 

do Pantanal, tem o bovino e o porco doméstico como hospedeiros principais (ACHA; SZYFRES, 

1986), mas foi encontrado em baixa frequência nos bovinos examinados neste estudo (Figura 

40). E, embora as propriedades do Pantanal possuíssem porcos domésticos, esses animais não 

foram amostrados. Além dos porcos domésticos, poder-se-ia aventar a hipótese de fonte de 

infecção silvestre, sobretudo em taiassuídeos e porcos-monteiros, principais presas da onça-

pintada na região (AZEVEDO; MURRAY, 2007b; PORFIRIO, 2009). Girio et al. (2004) e Ito et al. 

(1998) não identificaram o sorovar Pomona em catetos, queixadas, porcos-monteiros e 

capivaras soropositivos para Leptospira spp. na região do Pantanal sul mato-grossense. Porém, 

devido ao baixo número de animais amostrados por esses autores, acredita-se que mais estudos 

são necessários para verificar o papel dessas espécies como fonte de infecção para as onças-

pintadas, assim como a pesquisa de leptospiras nos porcos domésticos das propriedades. 
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Algumas onças-pintadas apresentaram altos títulos de anticorpos contra Leptospira spp., 

indicando infecções recentes ou ativas. Entretanto, o monitoramento dos animais através da 

radio telemetria não mostrou alterações no deslocamento padrão da espécie (Figura 43), 

sugerindo, assim como Lilenbaum et al. (2004), que provavelmente as onças não apresentam 

sinais clínicos para a leptospirose. Corrêa et al. (2006), por sua vez, sugerem que a Família 

Felidae é mais resistente à leptospirose, devido ao habitual comportamento de predarem 

roedores, tornando-se assim imunes ao agente. 

O aumento da concentração de anticorpos nas onças-pintadas recapturadas (Tabela 10) 

pode ter ocorrido pela constante exposição ao agente ou evolução da infecção (ARDUINO et al., 

2009), e o declínio dos anticorpos, sugere a ausência da exposição à leptospira nesse período e 

não produção de anticorpos. 

Os resultados sugerem que o risco de exposição das onças-pintadas à leptospirose variou 

em função da área de estudo, sendo alto no Pantanal e PNE, e baixo no PEC. Os bovinos foram 

mais expostos à Leptospira spp. do que as outras espécies examinadas por serem considerados 

hospedeiros de manutenção do sorovar Hardjo. 

Assim, como os sorovares mais prováveis encontrados para as onças-pintadas foram 

distintos dos detectados para os bovinos, cães e gatos, tudo indica que a epidemiologia da 

leptospirose nas onças não envolve esses animais domésticos como reservatórios. Porém, 

principalmente na região do Pantanal, a presença da Leptospira spp. deveria ser pesquisada em 

suínos domésticos. 

 

 

6.4 Toxoplasma gondii 

 

 

Todas as onças-pintadas das três áreas preservadas foram expostas ao Toxoplasma 

gondii (Tabelas 8 a 10). Entre os animais domésticos, gatos e cães apresentaram exposição 

importante ao agente e apenas cinco de 1224 bovinos examinados foram classificados positivos 

(Tabela 20). 

A exposição dos poucos bovinos ao T. gondii nas três áreas de estudo parece inferior às 

descritas para o território brasileiro por diversos autores (COSTA et al., 2001; DAGUER et al., 

2004; OGAWA et al., 2005; SANTOS et al., 2009b; SPAGNOL et al., 2009; SANTOS et al., 2010). 

Entre os trabalhos realizados com bovinos em regiões próximas às áreas do presente estudo, 
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destacam-se os relatos de 4,29% (ARAÚJO; CARVALHO; BALBUENA, 1998) e 3,09% (MARQUES et 

al., 2009) para o estado do Mato Grosso do Sul. As taxas de prevalência do Toxoplasma gondii 

são discrepantes e variam de acordo com a região (MILLAR et al., 2008). 

Os baixos títulos de anticorpos encontrados nos bovinos no atual estudo (Tabela 20), 

assim como relatado por Garrido et al. (1972), possivelmente indicam uma infecção latente. 

Títulos semelhantes foram relatados por Costa e Costa (1978), Marana et al. (1994), 

Albuquerque et al. (2005), Ogawa et al. (2005), Marques et al. (2009) e Spagnol et al. (2009). 

Segundo Dubey (2007), não existem relatos confirmados de toxoplasmose clínica em bovinos. Os 

bovinos das três áreas, provavelmente, infectaram-se através da ingestão de oocistos presentes 

no ambiente. 

A porcentagem de cães soropositivos encontrada nas propriedades rurais do Pantanal 

(40,7%) foi semelhante à relatada por Marques et al. (2009) em cães de área rural no Mato 

Grosso do Sul (47,61%). Em Goiás, onde se localiza o PNE, Fernandes e Barbosa (1972) 

observaram uma frequência de 57,1% de cães soropositivos, e no presente estudo a frequência 

de cães soropositivos no entorno do PNE foi de 29,1%. No Brasil, as frequências de cães 

soropositivos para T. gondii variam de 3,1% no Rio Grande do Sul (CHAPLIN et al., 1984) a 91% 

em São Paulo (GERMANO; ERBOLATO; ISHIZUKA, 1985). 

Os títulos de anticorpos encontrados para os cães, na sua maioria baixos (Tabela 20), 

estão de acordo com os valores relatados por Azevedo et al. (2005) e Silva et al. (2002), e são 

sugestivos de uma infecção latente (FIORELLO et al., 2004). Um dos cães soropositivos do 

Pantanal apresentou títulos de anticorpos compatíveis de infecção ativa ou recente (2048), 

porém o animal encontrava-se em boas condições no momento da coleta (Tabela 40). Quando 

presentes, os sinais clínicos da toxoplasmose podem envolver os sistemas neuromuscular, 

respiratório e gastrointestinal (BRITO et al., 2002). 

Os hábitos alimentares e comportamentais dos cães nas três áreas favoreceram a 

infecção ao T. gondii: em sua maioria eram criados soltos, alimentados com resto de comida 

humana e carne crua e, alguns tinham o hábito de comer carniça e caçar (Tabela 40). Dessa 

forma, os cães provavelmente infectaram-se principalmente através da ingestão de cistos 

teciduais presentes nas carcaças. Não é possível, porém, descartar a infecção pela ingestão de 

comida ou água contaminada com oocistos, visto que frequentemente os cães eram criados nos 

mesmos ambientes que os gatos domésticos. A provável menor frequência de cães soropositivos 

no PNE pode estar relacionada às diferenças dos hábitos alimentares e comportamentais em 

comparação aos cães do PEC e Pantanal. No PNE, os cães alimentavam-se menos de carne crua, 
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de carniça e de caça (Tabela 40). Os cães podem atuar como hospedeiros intermediários e 

mecânicos do T. gondii, mas sozinhos, não são capazes de manter o agente na natureza 

(LINDSAY, BLAGBURN; DUBEY, 1997). 

A alta porcentagem de gatos domésticos soropositivos para o Toxoplasma gondii indica, 

como esperado, que a espécie provavelmente contribui para manter o agente circulante nas três 

áreas de estudo. Os felinos, tanto domésticos quanto silvestres, são os únicos hospedeiros 

definitivos do T. gondii capazes de eliminar oocistos pelas fezes (FRENKEL; DUBEY; MILLER, 1970; 

MILLER; FRENKEL; DUBEY, 1972; DUBEY; BEATIE, 1988). A frequência de gatos soropositivos no 

Pantanal (90,0%) foi aparentemente superior a 57,14% relatada por Marques et al. (2009) em 

ambiente rural do Mato Grosso do Sul. Altas frequências de soropositividade em gatos 

domésticos já foram relatadas no Brasil por Ferraroni e Marzochi (1978), Carletti et al. (2002), 

Dubey (2004) e Cavalcante et al. (2006). 

Os títulos de anticorpos identificados para os gatos domésticos (Tabela 20) foram 

semelhantes aos relatados por Marques et al. (2009) no Mato Grosso do Sul, Cavalcante et al. 

(2006) em Rondônia, e Pena et al. (2006) e Bresciani et al. (2007) em São Paulo. Sendo que, 

títulos iguais ou acima de 750 para gatos são condizentes com infecção ativa ou recente 

(FIORELLO et al., 2004). Os animais que apresentaram títulos elevados no presente estudo não 

exibiram sinais clínicos aparentes no momento da coleta (Tabela 41), corroborando a afirmação 

de Fialho, Teixeira e Araújo (2009), de que gatos domésticos raramente manifestam a doença 

clínica.  

Assim como os cães domésticos, os hábitos alimentares e comportamentais dos gatos 

das três áreas favoreceram a alta frequência de exposição ao T. gondii: a maioria dos gatos era 

alimentada com restos de comida humana, comia carne crua, vivia solta, tinha o hábito de caçar 

e, nas propriedades rurais do Pantanal e do entorno do Parque Nacional das Emas comia carniça 

(Tabela 41). Esses gatos provavelmente infectaram-se através da ingestão de cistos teciduais. 

Embora possam infectar-se também através da ingestão de oocistos esporulados no ambiente, 

ou pela via transplacentária, essas não são as vias mais eficientes para os felinos (DUBEY; 

FRENKEL, 1976; DUBEY, 1996; URQUHART et al., 1998; FIALHO; TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009). Para 

que ocorra a infecção através da ingestão de oocistos esporulados presentes no ambiente, em 

gatos, é necessária a ingestão de aproximadamente 1000 oocistos ou mais, mesmo assim, 

apenas alguns gatos serão capazes de eliminá-los nas fezes (DUBEY, 1996; DUBEY, 2006). Por 

outro lado, se ingerirem cistos teciduais, 3 a 10 dias depois eliminarão milhões de oocistos por 

um período de 1 a 2 semanas, contaminando o ambiente (FRENKEL; DUBEY; MILLER, 1970; 
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DUBEY, 2004). A alta soropositividade dos gatos deste estudo indicou que provavelmente já 

eliminaram os oocistos nas fezes, uma vez que a produção de anticorpos para T. gondii ocorre 

após o pico de eliminação (DUBEY 1986; DUBEY, 1987; FIALHO; TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009). 

Porém, como o hábito de caçar favorece a reexposição ao agente, é possível que voltem a 

eliminar oocistos (DUBEY, 1987; PENA et al. 2006).  

A soropositividade para T. gondii em todas as onças-pintadas e em todos os eventos de 

captura (Tabelas 8 a 10) sugere que a espécie seja um hospedeiro definitivo do agente no meio 

silvestre nas três áreas de estudo – corcondando com Demar et al. (2008), que fez a mesma 

afirmação ao isolar T. gondii de uma onça-pintada de vida livre na Guiana Francesa. Embora a 

exposição ao T. gondii já tenha sido relatada em onças-pintadas mantidas em cativeiro nos 

Estados Unidos (SPENCER; HIGGINBOTHAM; BLAGBURN, 2003; DE CAMPS; DUBEY; SAVILLE, 

2008) e no Brasil (SILVA et al., 2001a; RIVETTI JÚNIOR et al., 2008; PIMENTEL et al., 2009), e que 

oocistos similares à T. gondii tenham sido isolados de fezes de onças-pintadas de vida livre em 

Belize (PATTON et al,. 1986), este é o primeiro relato da exposição em onças-pintadas de vida 

livre no Brasil.  

No mapa de ocorrência do T. gondii no Parque Nacional das Emas (Figura 45) não foi 

observada relação entre as movimentações das onças soropositivas e as propriedades foco de 

toxoplasmose. Como o PNE é uma área protegida, onde a circulação de animais domésticos é 

proibida, esta ausência de relação é mais visível. No Pantanal, entretanto, como as áreas 

amostradas são propriedades rurais, as onças-pintadas movimentaram-se no interior das 

propriedades foco da infecção (Figura 46), e uma vez que a grande maioria das propriedades 

apresentou ao menos um indivíduo soropositivo para toxoplasmose, não foi possível a mesma 

observação. Para a região do Parque Estadual do Cantão podemos apenas sugerir que as onças 

foram capturadas em locais próximos às propriedades foco do agente (Figura 47). 

Embora não seja possível afirmar o modo de infecção das onças-pintadas, acredita-se 

que tenham se infectado principalmente através da ingestão de cistos teciduais presentes em 

hospedeiros intermediários. T. gondii é biologicamente adaptado a felinos, e mais 

eficientemente transmitido nesta família pelo carnivorismo do que pela contaminação fecal 

(SILVA et al., 2001b). Da mesma forma que em gatos, as onças-pintadas soropositivas para T. 

gondii, em algum momento de suas vidas eliminaram oocistos no ambiente, e podem ser 

constantemente reexpostas ao agente. Entretanto, acredita-se que o número de oocistos 

liberados por um felino silvestre seja inferior ao liberado por gatos domésticos (DUBEY, 1986). 

Os cães e gatos infectados poderiam ser a fonte de infecção para as onças-pintadas, mas esses 
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animais domésticos não foram encontrados como itens alimentares das onças nas três áreas de 

estudo (NUNO, 2007; PORFÍRIO, 2009; IOP, dados não publicados). Embora, os bovinos façam 

parte da dieta das onças-pintadas nas três áreas (NUNO, 2007; PORFÍRIO, 2009; IOP, dados não 

publicados), a baixa exposição da espécie ao T. gondii, sugere que esses não sejam a fonte de 

infecção do agente. No PNE, queixadas e antas, duas das principais presas alimentares da onça-

pintada (SILVEIRA, 2004) já foram diagnosticadas soropositivas para T. gondii (SOUZA et al., 

2006; FURTADO et al., 2010), podendo vir a ser a fonte de infecção para as onças. Esses dados 

fortalecem a hipótese de que a infecção é endêmica da população de onças-pintadas, e que, a 

espécie é capaz de manter um ciclo silvestre do agente. Ciclos silvestres no Brasil já foram 

relatados para outras espécies como gambás, capivaras e canídeos silvestres (CANON-FRANCO 

et al., 2003; YAI et al., 2003; GENNARI et al., 2004). 

A maioria dos títulos de anticorpos encontrada para as onças-pintadas (Tabelas 8 a 10) 

foi inferior a titulação de 4.000 relatada para a onça-pintada de vida livre da Guiana Francesa 

(DEMAR et al., 2008). Comparando os resultados do presente estudo com as titulações relatadas 

para onças-pintadas mantidas em cativeiro, os animais de vida livre deste estudo apresentaram 

títulos superiores aos relatados por Silva et al. (2001a), Spencer, Higginbotham e Blagburn 

(2003), De Camps, Dubey e Saville (2008) e Pimentel et al. (2009), que relataram a maioria dos 

títulos ≤ 100. A diferença provavelmente está relacionada aos hábitos alimentares e 

comportamentais distintos entre os animais de cativeiro e vida livre.  

As onças que foram recapturadas continuaram apresentando anticorpos contra T. gondii, 

mesmo com curto ou longo intervalo entre os eventos de captura, evidenciando a persistência 

do agente no ambiente e, possivelmente, repetidos estímulos a que foram expostas. O aumento 

dos títulos de anticorpos nas recapturas de três onças-pintadas sugere que foram reexpostas ao 

T. gondii nesse intervalo. O título de 3200 na captura de uma onça-pintada jovem no Pantanal 

sugere uma infecção recente com consequente queda na titulação em sua recaptura (Tabela 10). 

Embora pouco se conheça sobre o papel desse patógeno na mortalidade e morbidade 

dos felinos silvestres (SILVA et al., 2001a), nenhuma onça-pintada amostrada neste estudo 

apresentou sinais clínicos da toxoplasmose. O bom estado geral dos animais no momento da 

captura e o monitoramento dos indivíduos pela radiotelemetria confirmaram essa afirmação. 

Não houve diferenças estatísticas significativas na exposição ao T. gondii nas três áreas 

de estudo, indicando que o patógeno encontra-se ampla e igualmente disseminado nessas 

regiões. A maior exposição de cães e gatos ao agente do que bovinos, sugere que a difusão da 
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infecção pela ingestão de oocistos esporulados é menos eficiente do que a ingestão de cistos 

teciduais. 

Os resultados encontrados sugerem a existência de um ciclo silvestre da toxoplasmose, 

onde as onças-pintadas têm um papel destacado na eliminação de oocistos para o ambiente, 

permitindo a infecção e formação de cistos teciduais nas suas presas. Provavelmente esse ciclo 

mantém-se independente do ciclo doméstico. 

 

 

6.5 VÍRUS DA RAIVA 

 

 

A presença de títulos de anticorpos contra o vírus da raiva ≥ 0,10 UI/ml nas onças-

pintadas sugere a exposição da espécie ao agente no Parque Nacional das Emas e Pantanal 

(Tabelas 8 e 10).  

Nos cães domésticos, como não é possível distinguir os anticorpos vacinais dos 

adquiridos naturalmente (RODRIGUEZ et al., 2007), a presença de anticorpos contra o vírus da 

raiva detectada nas três áreas de estudo (Tabela 22) foi atribuída à vacinação desses cães nas 

campanhas anuais do Programa Nacional do Controle da Raiva, como relatado pela maioria dos 

proprietários (Tabela 40). Entretanto, as baixas frequências de cães soropositivos (8 a 31,8%) 

encontradas não condizem com as informações obtidas nos questionários epidemiológicos de 

que a grande maioria dos cães era vacinada. Assim, a ausência de anticorpos na maioria desses 

animais possivelmente ocorreu devido à falha na revacinação anual dos cães, resposta imune 

inadequada, baixa qualidade da vacina aplicada (BRONSON et al., 2008), ou mesmo, equívoco 

nas respostas por parte dos proprietários. 

Os gatos das propriedades rurais do Pantanal e do Parque Estadual do Cantão que 

apresentaram altos títulos de anticorpos contra o vírus (Tabela 22), de acordo com seus 

proprietários, foram vacinados (Tabela 41). Provavelmente, seguindo corretamente o protocolo 

de revacinação anual. 

Para as onças-pintadas, optou-se por utilizar como ponto de corte título ≥ 0,10 UI/ml, 

pois esses animais nunca entraram em contato com a vacina antirrábica e, portanto, a presença 

de baixos títulos de anticorpos, provavelmente se refere à exposição natural ao vírus, 

corroborando as observações de Rosatte e Gunson (1984), Hill, Beran e Clark (1992) e Jorge et al. 

(2010). Por outro lado, Deem, Davis e Pacheco (2004) relataram que inibições inespecíficas nos 
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testes sorológicos para a raiva podem ocorrer em baixas titulações, mas dificilmente ocorrem 

em títulos maiores do que 0,25 UI/ml, dificultando a interpretação dos resultados do presente 

estudo. Das seis onças-pintadas consideradas soropositivas para raiva, cinco apresentaram 

títulos entre 0,10 e 0,24 UI/ml (Tabelas 8 e 10), que poderiam ser interpretados como falsos 

positivos. O outro indivíduo apresentou título igual a 0,5 UI/ml, que seria considerado positivo 

mesmo se fosse utilizado o mesmo ponto de corte dos animais domésticos, sugerindo a real 

exposição ao agente. Dado que as onças-pintadas soropositivas do atual estudo não 

apresentaram sinais clínicos de raiva no momento de captura e, que esses animais 

movimentaram-se normalmente por períodos de 6 a 39 meses (Tabelas 2 e 4; Figuras 48 e 49), é 

possível afirmar que nenhum deles apresentou infecção letal da doença. Segundo Acha e Szyfres 

(1986), a presença de anticorpos em animais selvagens sugere que nem sempre a infecção pelo 

vírus da raiva resulta em morte. 

Estes resultados estão de acordo com os relatos em onças-pintadas de vida livre no 

Pantanal do Mato Grosso do Sul com títulos de 0,12 UI/ml (WIDMER, 2009) e em outros 

carnívoros silvestres de vida livre: um gato-do-mato-pequeno na Bolívia (DEEM; DAVIS; 

PACHECO, 2004), guepardos na Namíbia (THALWITZER et al., 2010), hienas no Serengeti (EAST et 

al., 2001) e carnívoros neotropicais no Brasil (JORGE et al., 2010). Em onças-pintadas, há 

também relatos de diagnósticos positivos para raiva por Santos e Tokarnia (1969 apud 

JAYAKUMAR et al., 1989, p. 1076) e, por Piccinini e Freitas (1985). 

Para explicar os resultados do presente estudo, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

1) as onças-pintadas foram expostas a uma cepa menos virulenta e patogênica ou atenuada do 

vírus da raiva; 2) as onças-pintadas são mais resistentes ao vírus rábico; ou, 3) a ocorrência de 

reações inespecíficas no teste utilizado. Embora, os resultados obtidos não permitam inferir 

sobre a fonte de infecção e modo de transmissão do vírus da raiva para as onças-pintadas, sabe-

se que a transmissão do vírus ocorre principalmente através da mordedura de animais 

infectados (ACHA; SZYFRES, 1986; RUPPRECHT, 1999), e que é possível a transmissão através da 

ingestão de carcaças infectadas (RAMSDEN; JOHNSTON, 1975). Esses dois mecanismos poderiam 

estar envolvidos na exposição dessas onças ao vírus. Porém, considerando que a espécie é um 

predador topo de cadeia alimentar, a hipótese de transmissão da raiva pela predação de animais 

infectados parece a mais provável. O vírus poderia estar presente em animais domésticos, visto 

que ruminantes da América do Sul são vítimas de morcegos hematófagos (BRANDÃO, 2009) e 

que, no Brasil, os casos de raiva notificados em herbívoros na região Centro-Oeste aumentaram 

entre 1997 e 2006 (RODRIGUEZ et al., 2007). Ou mesmo, o vírus poderia estar presente em 

_______________________________ 
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ambiente silvestre, uma vez que Carnieli Júnior et al. (2009) identificaram linhagens diferentes 

do vírus da raiva em cachorros-do-mato e cães domésticos no nordeste brasileiro, sugerindo a 

existência de um ciclo silvestre, independente do cão doméstico (CARNIELI JÚNIOR et al., 2006; 

CARNIELI JÚNIOR et al., 2008; CARNIELI JÚNIOR et al., 2009). A transmissão oral do vírus embora 

raramente resulte em raiva, leva à resposta humoral específica de longa duração, que 

consequentemente aumenta os níveis de imunidade entre os carnívoros (CHARLTON; CASEY, 

1979; ZHANG et al., 2008), o que, provavelmente, pode ter ocorrido nas onças-pintadas do 

presente estudo. 

No mapa de ocorrência do vírus da raiva do Parque Nacional das Emas (Figura 48), a 

onça-pintada soropositiva utilizou como parte de sua área de vida, áreas no interior do parque e 

em propriedades rurais, em contato com espécies de animais silvestres e domésticos. No PNE, 

outros carnívoros silvestres já foram relatados soropositivos para o vírus da raiva, com títulos 

entre 0,10 e 0,27 UI/ml, também, sem manifestações de sinais clínicos da doença (JORGE et al., 

2010). A movimentação das onças-pintadas no Pantanal, em áreas de pastagens (Figura 49), 

sugere a hipótese da presença do vírus em animais domésticos. Porém, a fonte de infecção para 

o agente permanece desconhecida.  

Os títulos de anticorpos das onças recapturadas indicaram que os animais provavelmente 

entraram em contato com o vírus no intervalo entre as coletas de material biológico, produziram 

uma resposta primária rápida e curta e, não sendo novamente expostos ao vírus, não 

desenvolveram uma resposta secundária. O indivíduo com título de 0,5 UI/ml em sua recaptura, 

provavelmente sofreu nova exposição ao vírus após sua captura apresentando título crescente 

de anticorpos (Tabela 10). 

Ao comparar os diagnósticos encontrados e as áreas de estudo, os indivíduos 

examinados da região do PNE foram mais expostos ao vírus da raiva do que os da região do PEC, 

porém, esses resultados levaram em consideração o número de cães domésticos que 

apresentaram anticorpos vacinais. Essa diferença, provavelmente, está relacionada com a 

localização das propriedades do entorno do PNE, em uma região mais desenvolvida e com mais 

acesso às campanhas de vacinação do que o entorno do Parque Estadual do Cantão.  

Os dados apresentados são relevantes, principalmente considerando o impacto do vírus 

da raiva no declínio populacional de canídeos silvestres na África (GASCOYNE et al., 1993; 

SILLERO-ZUBIRI; KING; MACDONALD, 1996). Entretanto, os baixos títulos encontrados e apenas 

uma onça com titulo igual a 0,50 sugerem que embora expostas ao vírus, as onças não 

desempenham importante papel no ciclo natural do agente. Não existindo evidências para 
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colocá-los como reservatórios da doença, concordando com Acha e Szyfres (1986), Jayakumar et 

al. (1989) e Rupprecht (1999). 

Assim, excluindo a possibilidade de falso positivo, a forma de exposição natural mais 

plausível para as onças-pintadas, parece ser o contato com vírus atenuado presente em carcaças 

de animais silvestres ou domésticos que vieram a óbito em decorrência da raiva. 

 

 

6.6 VÍRUS DA CINOMOSE 

 

 

Os cães domésticos das três áreas de estudo e as onças-pintadas capturadas no Pantanal 

foram expostos ao vírus da cinomose (Tabela 24). 

A grande maioria das propriedades rurais do Pantanal (85,7%) e do entorno do Parque 

Estadual do Cantão (81,3%) apresentou ao menos um cão doméstico soropositivo para o vírus da 

cinomose, evidenciando a ampla distribuição do vírus nessas regiões. Considerando os cães 

soropositivos, as três áreas de estudo apresentaram frequências aparentemente superiores a 

27,3% descrita por Dezengrini, Weiblen e Flores (2007) em estudo realizado com cães sem 

histórico de vacinação para cinomose no Rio Grande Sul. As propriedades do Pantanal 

apresentaram frequência similar a 54,5% relatada por Del Puerto et al. (2010) em Minas Gerais e 

58,3% por Hass et al. (2008) no Rio Grande do Sul. A presença de anticorpos circulantes nos cães 

amostrados do presente estudo indica imunidade ao vírus da cinomose, que pode ter sido 

adquirida pela exposição natural ao agente ou através da vacinação. As três áreas de estudo 

apresentaram baixas porcentagens de cães vacinados segundo relatos dos proprietários (Tabela 

40) e, mesmo apresentando a maior ocorrência de cães vacinados, o entorno do PNE apresentou 

menor frequência de animais soropositivos para o vírus. Esse resultado parece incoerente, 

sugerindo possível falha na vacinação desses animais, devido a um esquema de vacinação 

inadequado, vacinas comerciais de baixa qualidade, ou mesmo, equívoco nas respostas obtidas 

no questionário epidemiológico. Os resultados mostraram também que, embora as vacinas 

contra a cinomose estejam disponíveis para cães desde 1950 (GREENE, 1990), poucos cachorros 

nas áreas rurais foram vacinados, concordando com Megid et al. (2009). De acordo com esse 

histórico, a maioria dos resultados positivos em cães deste estudo foi atribuída à exposição 

natural ao agente.  
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A cinomose é endêmica no Brasil (HEADLEY; GRAÇA, 2000; MEGID et al., 2009) e a 

maioria dos cães desenvolve uma resposta imune eficaz e não manifesta sinais clínicos da 

infecção (ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). Os cães deste estudo que apresentaram altos títulos de 

anticorpos poderiam sugerir uma infecção ativa, entretanto, a maioria encontrava-se em boas 

condições físicas durante a coleta do material e poucos problemas de saúde nos animais foram 

relatados pelos proprietários (Tabela 40). Cães sem histórico de vacinação ou infecção podem 

apresentar altos títulos de anticorpos, desenvolver infecções inaparentes e tornar-se portadores 

sãos do agente (ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). Os resultados aqui apresentados confirmam a 

exposição dos cães ao agente, mas não permitem afirmar se os animais desenvolveram ou não a 

doença. Cães que produzem anticorpos possuem menor chance de se infectar e cães que não 

produzem, ou produzem poucos anticorpos são mais vulneráveis ao desenvolvimento da 

infecção (WINTERS et al., 1984; CHALMERS; BAXENDALE, 1994; DEEM et al., 2000). 

Os gatos domésticos examinados no presente estudo não foram analisados para o vírus 

da cinomose. Devido à quantidade de soro insuficiente para todas as análises, priorizou-se a 

pesquisa de patógenos mais relevantes para a espécie. Gatos domésticos são suscetíveis ao 

vírus, mas não manifestam sinais clínicos e não são capazes de eliminar e transmitir o vírus 

(APPEL et al., 1974; IKEDA et al., 2001). 

A alta soropositividade das onças-pintadas do Pantanal para a cinomose (54,5%) foi 

também encontrada por Nava et al. (2008) em onças-pintadas de vida livre na Mata Atlântica 

(60%). A exposição ao vírus da cinomose já foi relatada também para duas onças-pintadas 

mantidas em cativeiro, e como causa morte de uma onça-pintada durante um surto que 

acometeu as espécies do gênero Panthera entre 1992-1993 em zoológicos dos Estados Unidos 

(APPEL et al., 1994). 

A maioria dos títulos encontrados para as onças-pintadas no presente estudo (Tabela 10) 

foi inferior aos relatados para as onças-pintadas de vida livre na Mata Atlântica (32-82; NAVA et 

al., 2008) e para as duas onças-pintadas do zoológico dos Estados Unidos (100 e 200, APPEL et 

al., 1994). Possivelmente os baixos títulos encontrados estejam relacionados com a baixa 

exposição ao vírus. Esses títulos foram semelhantes aos relatados para diferentes espécies de 

carnívoros silvestres do Pantanal mato-grossense (JORGE, 2008).  

O baixo número de cães vacinados para cinomose nas propriedades das três áreas de 

estudo representa uma possível ameaça para as populações de onça-pintada. Entretanto, 

apenas as onças do Pantanal apresentaram soropositividade para o vírus. A região do Pantanal é 

a única, entre as três áreas amostradas, composta apenas por propriedades rurais, onde cães 
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domésticos podem circular livremente no seu interior, acompanhando os funcionários no 

trabalho de campo. O PNE e o PEC são Unidades de Conservação, onde a entrada de cães 

domésticos no seu interior não é permitida (Figura 50 e 52). Embora cães domésticos já tenham 

sido avistados utilizando as áreas do PNE próximas às propriedades rurais, não utilizam o interior 

do parque. Assim, locais em que onças-pintadas e cães domésticos utilizam os mesmos hábitats 

com mais frequência podem favorecer a disseminação do agente. Esses resultados estão de 

acordo com Nava et al. (2008), que amostraram duas regiões distintas, encontrando onças 

soropositivas apenas no local onde os animais domésticos tinham acesso ao parque. O vírus da 

cinomose é transmitido principalmente por aerossóis de secreções respiratórias dos animais 

infectados, embora possa também ser excretado por todos os fluídos corporais (APPEL; 

SUMMERS, 1995; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; DEEM et al., 2000; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007). 

Normalmente, as onças-pintadas evitam contatos próximos com cães domésticos, o que 

dificultaria a transmissão do vírus pelo contato direto, porém, indiretamente essa transmissão 

poderia ocorrer. No entanto, o vírus sobrevive poucas horas no ambiente (1 a 3 horas a 37°C; 

APPEL, 1987). Há também a hipótese de outros animais silvestres agirem como hospedeiros de 

transição, como, provavelmente, ocorreu com os leões no Serengeti (ROELKE-PARKER et al., 

1996; CLEAVELAND et al., 2000). Outras espécies silvestres mais habituadas ao contato com os 

cães poderiam servir como disseminadoras da doença no meio silvestre, infectando assim, as 

onças-pintadas. O estudo realizado por Megid et al. (2009) corrobora essa hipótese, uma vez que 

encontrou o vírus da cinomose filogeneticamente semelhante ao vírus do cão doméstico em um 

cachorro-do-mato de área suburbana no Brasil. Podería-se aventar também que o patógeno 

estivesse sendo mantido e transmitido no meio silvestre sem a interferência dos cães 

domésticos. Lembrando que no surto de cinomose que ocorreu nos zoológicos dos Estados 

Unidos, a infecção, provavelmente, foi originada de carnívoros silvestres dos arredores dos 

parques (APPEL et al., 1994). A exposição de carnívoros silvestres ao vírus da cinomose foi 

relatada no Pantanal do Mato Grosso (JORGE, 2008), mas não se conhece a origem do patógeno. 

Para fortalecer esta hipótese, observando o mapa de ocorrência da cinomose no Pantanal 

(Figura 51), percebe-se a movimentação das onças-pintadas soropositivas em propriedades que 

não eram foco da cinomose, sugerindo que o vírus poderia estar presente nos animais silvestres. 

Esse mapa mostra também que indivíduos soropositivos e soronegativos convivem no mesmo 

ambiente, ou seja, mesmo com a alta densidade da onça-pintada na região (SOISALO; 

CAVALCANTI, 2006), o hábito solitário da espécie (SEYMOUR, 1989) contribui para a baixa 

transmissão viral intraespecífica.  



172 

 

Ao analisar-se as onças-pintadas com mais de um evento de captura (Tabela 10), foi 

possível observar que mais da metade dos animais apresentaram sorodiagnósticos semelhantes 

nas diferentes coletas. Uma das onças soroconverteu na recaptura, indicando que possivelmente 

entrou em contato com o vírus no intervalo entre as capturas. Em três casos acredita-se que, 

após a exposição ao vírus e produção detectável de anticorpos, os animais não sofreram novas 

exposições, e foram negativos ao teste. 

O fato da maioria das onças-pintadas soropositivas ter sido monitorada por um período 

de 4 a 39 meses (Tabela 4) sem apresentar alteração de movimentação, indica que esses animais 

provavelmente não foram acometidos fatalmente pelo patógeno. Lembrando que a cinomose é 

conhecida por causar significativos declínios populacionais em diferentes espécies de carnívoros 

silvestres (THORNE; WILLIAMS, 1988; ALEXANDER; APPEL, 1994; ROELKE-PARKER et al., 1996). 

Munson et al. (2008) demonstraram que a coinfecção da cinomose com a Babesia spp. 

contribuiu para a epidemia fatal na população de leões no Serengeti. 

Interpretando os modelos estatísticos, os indivíduos da região do Pantanal foram mais 

expostos ao vírus da cinomose do que os da região do PNE, fato que provavelmente está 

relacionado ao tipo de ocupação das áreas de estudo, como comentado anteriormente. E, entre 

as espécies, a ausência de diferença significativa para a exposição ao vírus, pode estar 

relacionada ao pequeno tamanho amostral das onças-pintadas capturadas, não sendo possível, 

com os dados apresentado, sustentar essa afirmação. A presença de mais fêmeas de onças-

pintadas expostas ao vírus da cinomose do que machos não era esperada, uma vez que não há 

relatos da associação entre sexo e ocorrência da cinomose em cães domésticos (MCCAW et al., 

1998; TWARK; DODDS, 2000). No entanto, essa informação deve ser interpretada com ressalvas, 

uma vez que o vírus da cinomose esteve presente apenas nas onças-pintadas do Pantanal. Para 

confirmar essa diferença, mais estudos devem ser realizados.  

Haja vista a existência de duas hipóteses para a exposição das onças ao vírus da 

cinomose: contato com cães domésticos ou com animais silvestres, a comparação das cepas de 

vírus circulantes nessas populações deveria ser alvo de futuras investigações, envolvendo 

técnicas de isolamento e caracterização molecular dos isolados. Tratando-se das onças, como o 

vírus nem sempre está presente na corrente sanguínea, o momento de captura do animal 

deveria coincidir com a fase aguda da infecção e eliminação do vírus pelos exsudatos (DEEM et 

al., 2000). Nesta fase, deveriam ser coletados suabes oculares, nasais, saliva, urina e sangue total 

(STANTON et al., 2003; ARNS; SPILKI; ALMEIDA, 2007; KAPIL et al., 2008). Como o isolamento do 
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vírus é difícil de ser realizado em cultura celular (DEEM et al., 2000), a tentativa de isolamento 

poderia ser feita a partir das papas de leucócitos (APPEL; SUMMERS, 1995). 

Assim, tendo em vista o impacto já comprovado da cinomose em populações de várias 

espécies de carnívoros silvestres, a exposição de onças-pintadas do Pantanal ao vírus da 

cinomose é relevante e justifica investigações ulteriores, voltadas principalmente à 

caracterização das fontes de infecção. 

 

 

6.7 FIV 

 

 

Não houve evidências sorológicas de que as populações de onça-pintada e gato 

doméstico das três áreas de estudo tivessem sido expostas ao vírus da imunodeficiência felina 

(Tabela 26).  

Em gatos domésticos, o FIV é transmitido pelo contato direto, pela mordida através da 

saliva (RAVAZZOLO; COSTA, 2007; HOSIE et al., 2009). Acredita-se que o modo de transmissão 

em felinos silvestres seja similar (TROYER et al., 2008), de forma que o hábito solitário da onça-

pintada não favorece a transmissão desse agente: interagem com outros indivíduos da espécie 

apenas no período reprodutivo e com as mães até completarem aproximadamente 1 ano e ½ de 

idade (SEYMOUR, 1989) e, evitam o contato com outras espécies.  

No Brasil, estudos realizados com gatos domésticos nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais relataram frequências do FIV entre 2,7% e 75,8% (MENDES-DE-ALMEIDA 

et al., 2004; CAXITO et al., 2006; LARA; TANIWAKI; ARAÚJO, 2007; MENDES-DE-ALMEIDA et al., 

2007; LARA; TANIWAKI; ARAÚJO, 2008; MACIEIRA et al., 2008). Não foram encontrados relatos 

da ocorrência do agente para as regiões Norte ou Centro-Oeste.  

Os diagnósticos negativos do FIV em populações com baixa frequência do patógeno, 

como neste estudo, geralmente são acurados (HOSIE et al., 2009). Entretanto, poderiam 

representar falsos negativos em decorrência de: 1) infecção recente, ainda sem produção de 

anticorpos; 2) animais amostrados em estágios terminais da doença que, devido à 

imunossupressão, não produziriam anticorpos em níveis detectáveis; 3) presença de altas 

concentrações do vírus no sangue, que sequestrariam os anticorpos anti-FIV na forma de 

complexos imunes; 4) presença de cepas de anticorpos específicos para felinos não domésticos 
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que não reagiriam com os antígenos do teste utilizado (BARR, 1996; FILONI et al., 2003; HOSIE et 

al., 2009). 

Os felinos amostrados, em quase sua totalidade (96,8% das onças-pintadas e 93,3% dos 

gatos), encontravam-se em boas condições de saúde e certamente não estavam em fases 

terminais da doença. Assim, seriam descartados os resultados falsos negativos dos itens 2 e 3 

apresentados acima. A presença de anticorpos contra o FIV pode ser evidenciada por testes 

sorológicos de 2 a 4 semanas após a infecção (RAVAZZOLO; COSTA, 2007), resultando no falso 

negativo do item 1. Espécies-específicas de FIV já foram isoladas para outros felinos do gênero 

Panthera (leão e leopardo), mas não para onças-pintadas, sendo que diferentes características 

do vírus poderiam levar ao falso negativo do item 4. Mesmo com suas limitações, os testes 

sorológicos ainda são os mais recomendados para o diagnóstico do FIV, uma vez que a técnica da 

PCR vem apresentando resultados discrepantes, sensibilidade e especificidade em torno de 40-

100% (BIENZLE et al., 2004) e falhas na detecção das variações genômicas do vírus (RAVAZZOLO; 

COSTA, 2007; FILONI et al., 2008; HOSIE et al., 2009). 

Os resultados do presente estudo corroboram os de Nava (2008), em estudo realizado na 

Mata Atlântica com 17 gatos domésticos e 8 onças-pintadas de vida livre, sendo todos negativos 

para o FIV e o de Olmsted et al. (1992) em estudo realizado com onças-pintadas mantidas em 

cativeiro, também negativas para o agente. Há relatos de exposição ao FIV em onças-pintadas de 

cativeiro (BARR et al., 1989; BROWN, MITHTHAPALA; OBRIEN, 1993) e detecção do agente em 

cinco de oito onças-pintadas examinadas no Brasil (LEAL; RAVAZZOLO, 1998). Em felinos de vida 

livre, há relato de onças-pardas expostas ao FIV no Pantanal (FILONI et al., 2006), confirmando a 

presença do agente nesse bioma. 

Embora não seja possível descartar a presença do vírus nas populações estudadas devido 

ao baixo número de animais amostrados, os resultados sugerem que o vírus da imunodeficiência 

felina não representa uma ameaça para as populações de onça-pintada das três áreas de estudo. 

 

 

6.8 FELV 

 

 

Embora tenha sido identificada a presença do antígeno viral da leucemia felina em dois 

gatos domésticos do entorno do Parque Estadual do Cantão (Figura 53), não houve evidências 
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sorológicas de que o vírus estivesse presente nas populações de onça-pintada das três áreas 

preservadas (Tabela 26).  

O diagnóstico sorológico, mesmo sendo o mais indicado para a detecção do FeLV 

(KENNEDY-STOSKOPF, 1999; ARJONA et al., 2007; RAVAZZOLO; COSTA, 2007), pode originar 

resultados falsos positivos e falsos negativos. A infecção aguda do FeLV pode evoluir para a 

recuperação clínica, infecção latente, ou viremia persistente e manifestação da doença no 

hospedeiro (ROJKO; KOCIBA, 1991; BARR, 1996; TORRES; MATHIASON; HOOVER, 2005; 

RAVAZZOLO; COSTA, 2007). O teste Elisa do kit comercial Snap Combo (IDEXX laboratories), 

utilizado neste estudo, detecta a proteína solúvel p27 do FeLV na circulação periférica do 

hospedeiro, indicando uma infecção ativa e potencial transmissão viral (KENNEDY-STOSKOPF et 

al., 1999). Acredita-se que o vírus do FeLV em felinos silvestres e domésticos seja  o mesmo, 

permitindo a utilização desse ELISA para ambos os grupos de animais (HOFMANN-LEHMANN et 

al., 1996). Assim, os resultados negativos obtidos neste estudo poderiam corretamente indicar a 

ausência dos antígenos p27 nos hospedeiros ou poderiam ser falsos negativos, com o animal na 

fase aguda da infecção e os antígenos presentes em níveis não detectáveis pelo teste, ou ainda, 

os felinos poderiam estar na fase regressiva da infecção, caracterizada pela presença do DNA 

pró-viral, ausência da eliminação do vírus e não detecção do antígeno (FILONI et al., 2003; LEVY 

et al., 2008).  

Os gatos domésticos positivos encontravam-se em bom estado geral no momento da 

coleta do material e sem relatos de problemas de saúde pelos proprietários (Tabela 41). Esses 

animais poderiam estar na fase de viremia transitória do FeLV – em que são capazes de produzir 

uma resposta imune eficiente e eliminar a infecção (BARR, 1996; ROJKO; KOCIBA, 1991). No 

Brasil, a ocorrência do FeLV já foi confirmada em gatos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo 

em frequências de até 39,4% (SOUZA; TEIXEIRA; GRAÇA., 2002; MENDES-DE-ALMEIDA et al., 

2004; MENDES-DE-ALMEIDA et al., 2007; JUNQUEIRA-JORGE, 2005; MACIEIRA et al., 2008). 

A ausência do FeLV em onças-pintadas, como detectado no presente estudo, também foi 

relatada por Nava (2008) para onças-pintadas de vida livre da Mata Atlântica. Todavia, em 

onças-pintadas mantidas em cativeiro no Brasil, a exposição ao FeLV foi relatada por Schmitt et 

al. (2003) e a detecção de DNA pró-viral do agente foi citada por Guimarães et al. (2009). Filoni 

et al. (2006) detectaram exposição de onças-pardas de vida livre ao agente no Pantanal. 

O gato doméstico é o principal transmissor do FeLV, sendo que a maioria dos casos 

relatados em felinos silvestres foi resultado do contato direto com gatos domésticos, através de 

agressão ou predação (CITINO, 1986; JESSUP et al., 1993; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; LÓPEZ et 
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al., 2009). Embora o vírus tenha como vias de eliminação as secreções e excreções, dada sua 

fragilidade no meio ambiente, a transmissão ocorre principalmente através de contato direto 

com saliva e secreções nasais (HOOVER; MULLINS, 1991; KENNEDY-STOSKOPF, 1999; 

RAVAZZOLO; COSTA, 2007). Novamente, os hábitos das onças-pintadas tornam baixas as 

oportunidades de contato com o vírus: são solitárias, sendo que o encontro com gato doméstico 

na natureza é um evento raro. Deve-se reforçar que estudos de dieta realizados no PEC não 

relataram o gato-doméstico como item alimentar da onça-pintada (NUNO, 2007). 

Assim, os resultados sugerem que o FeLV não representa uma ameaça para as 

populações de onça-pintada das três áreas estudadas. 

 

 

6.9 Hepatozoon spp. 

 

 

Todas as onças-pintadas do Parque Nacional das Emas e do Pantanal e três das quatro 

onças-pintadas do Parque Estadual do Cantão foram altamente expostas para Hepatozoon spp., 

assim como cães e gatos domésticos das áreas de estudo (Tabela 27). 

Os cães no Pantanal e PEC foram altamente expostos ao agente, apresentando 

frequências de positividade aparentemente superiores à encontrada no entorno do PNE. A 

atividade predominante no entorno do PNE, diferentemente das outras áreas, é a agricultura 

(Tabela 5 a 7), fazendo com que os cães do Pantanal e PEC tivessem mais contato com áreas de 

pastagens e matas e, consequentemente, mais contato com o carrapato vetor do Hepatozoon 

spp. No mapa de ocorrência do Hepatozoon spp. para a região do PNE observa-se uma 

concentração dos diagnósticos positivos nas propriedades que praticam a pecuária extensiva, ao 

leste do PNE (Figura 54), evidenciando esta relação. A alta frequência de cães positivos para 

Hepatozoon spp. nas três áreas concorda com O’dwyer, Massard e Souza (2001) que relataram 

alta infecção de cães de área rural para o agente. Cães com altas frequências de positividade 

para Hepatozoon spp., 53,3% a 67,6%, foram também relatadas em São Paulo e Espírito Santo 

(RUBINI et al., 2005; RUBINI et al., 2008; SPOLIDORIO et al., 2009). A frequência de cães positivos 

no entorno do PNE foi similar a 39,2% relatada em cães de área rural no Rio de Janeiro 

(O’DWYER; MASSARD; SOUZA, 2001) e 44% no Rio Grande do Sul (CRIADO-FORNELIO, et al., 

2006).  
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A alta similaridade genética do agente isolado dos cães do presente estudo com 

Hepatozoon canis sugere ser este o agente etiológico presente nas três áreas de estudo, 

concordando com diversos autores, de que essa é a espécie responsável pela hepatozoonose 

canina no Brasil (O’DWYER et al., 2004; PALUDO et al., 2005; RUBINI et al., 2005; SPOLIDORIO et 

al., 2009). 

A infecção ocorre através da ingestão do artrópode vetor contendo o oocisto do 

Hepatozoon spp. (BANETH, 2003). No presente estudo, parasitando os cães foram identificados 

Rhipicephalus sanguineus e diferentes espécies de Amblyomma spp. (Tabela 38). Entretanto a 

amostragem de carrapatos não foi criteriosa e não permite interpretações mais detalhadas 

sobre o vetor do Hepatozoon spp. nessas áreas. O carrapato Rhipicephalus sanguineus é 

considerado o principal vetor do H. canis (BANETH, 2003), sendo que Amblyomma ovale também 

é comprovadamente capaz transmitir o patógeno (FORLANO et al., 2005; RUBINI et al. 2009).  

Dois dos cães positivos para Hepatozoon spp. no presente estudo encontravam-se com 

baixo peso corpóreo e anêmicos – sinais compatíveis com a hepatozoonose canina (GONDIM et 

al., 1998; BANETH, 2003; O’DWYER et al., 2006). Porém os sinais clínicos da doença podem ser 

secundários a outras enfermidades, dependendo da imunidade do animal (URQUHART et al., 

1998; O’DWYER; MASSARD; SOUZA, 2001; BANETH, 2003; MUNDIM et al., 2008; SPOLIDORIO et 

al., 2009). Assim, os dados deste estudo não são suficientes para essa afirmação. 

A ocorrência do Hepatozoon spp. em gatos domésticos foi similar nas regiões do Parque 

Nacional das Emas e Pantanal. Apesar da ausência da infecção em gatos no entorno do Parque 

Estadual do Cantão não é possível descartar a ocorrência do agente nessa região, uma vez que o 

número de gatos amostrados foi pequeno. A hepatozoonose felina é rara e o agente etiológico 

da doença ainda não foi identificado (BANETH, 2003; PEREZ; RUBINI; O'DWYER, 2004; ORTUÑO 

et al., 2008). No Brasil, há apenas dois relatos recentes que identificaram a ocorrência de 

Hepatozoon spp. semelhantes a H. canis em gatos domésticos (PEREZ; RUBINI; O'DWYER, 2004; 

RUBINI et al., 2006). Este é o primeiro relato da presença de Hepatozoon felis-like em gatos 

domésticos no Brasil.  

Os gatos amostrados não apresentaram sinais clínicos para a hepatozoonose. Acredita-se 

que, assim como em cães, o agente tenha baixa virulência, manifestando-se principalmente em 

animais imunossuprimidos (PEREZ; RUBINI; O'DWYER, 2004). Os gatos examinados viviam soltos 

nas áreas rurais (Tabela 41), provavelmente em contato com diferentes espécies de ixodídeos. 

Como não foram coletados carrapatos desses animais, não é possível inferir sobre a forma de 

transmissão na espécie. Rubini et al. (2006) sugerem que diferentes espécies de Amblyomma 



178 

 

estejam envolvidas na transmissão e McCully et al. (1975) e Smith (1996) sugerem a 

possibilidade da contaminação através da predação de animais parasitados com artrópodes 

infectados. 

A alta exposição das onças-pintadas ao Hepatozoon spp. (Tabela 27) evidenciou a 

disseminação do agente em ambientes silvestres nas três áreas de estudo e, assim como Criado-

Fornelio et al. (2009) e Widmer (2009), sugere a participação das onças pintadas como 

potenciais reservatórios do Hepatozoon spp. na natureza. Os resultados concordam com 

Widmer (2009) que relatou todas as onças-pintadas de vida livre amostradas (n=10) no Pantanal 

sul mato-grossense positivas para o agente e identificou alta similaridade genética com 

Hepatozoon felis. Por sua vez, Criado-Fornellio et al. (2009) identificaram a presença do 

Hepatozoon canis em uma onça-pintada de vida livre na Venezuela, e Thoisy et al. (2000) não 

encontraram o agente em onça-pintada de natureza na Guiana Francesa. Os resultados são 

também similares ao relatado por Averbeck et al. (1990), que diagnosticaram Hepatozoon spp. 

em 100% de leões e guepardos de vida livre amostrados no Serengeti, evidenciando o papel dos 

felinos silvestres na manutenção do agente. 

A ausência de sinais clínicos aparentes, assim como de alterações nas movimentações 

das onças-pintadas durante o período em que foram monitoradas sugere que os animais 

positivos não desenvolveram a doença. Concordando com Mc Cully et al. (1975), Averbeck et al. 

(1990) e East et al. (2008) que relataram infecções subclínicas causadas por Hepatozoon spp. em 

animais silvestres. Entretanto, assim como em cães, o Hepatozoon spp. pode ser um patógeno 

oportunista, principalmente em felinos selvagens imunossuprimidos (KUBO; MIYOSHI; YASUDA, 

2006), reforçando a importância do monitoramento do agente em espécies ameaçadas de 

extinção. 

Os resultados aqui apresentados não permitem inferir sobre o modo de infecção dessas 

onças-pintadas, que pode ter sido por ingestão de vetores ou predação de presas infectadas. 

Diferentes espécies de Amblyomma spp. foram encontradas parasitando as onças, e poderiam 

ter agido como vetores para o agente. Assim como em gatos domésticos, a forma de 

transmissão da hepatozoonose em felinos silvestres não é conhecida (BANETH, 2003). 

Em relação aos modelos estatísticos, a menor exposição dos indivíduos examinados do 

PNE ao Hepatozoon spp., como já mencionado, provavelmente está relacionada com as 

diferentes formas de ocupação nas regiões. Entre as espécies, a maior exposição de onças-

pintadas do que cães e gatos domésticos ao agente fortalece a hipótese da espécie silvestre agir 
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como reservatório do agente na natureza e também a hipótese da transmissão do Hepatozoon 

spp. pela predação de presas infectadas, haja vista a onça ser animal topo de cadeia alimentar. 

Ainda não está clara a existência de diferentes espécies de Hepatozoon spp. infectando 

cães e gatos (PEREZ; RUBINI; O'DWYER, 2004; RUBINI et al., 2006) e Metzger et al. (2008) 

sugerem que os felinos podem ser infectados por mais de uma espécie de Hepatozoon spp. Mais 

estudos devem ser realizados para a confirmação que Hepatozoon felis-like é a única espécie 

infectando os felinos nas três áreas de estudo. 

Este é o primeiro relato da presença de Hepatozoon spp. em onças-pintadas de vida livre 

do bioma Cerrado e em área transição dos biomas Cerrado e Amazônia, sendo que a alta 

exposição ao agente sugere que a onça-pintada possui papel destacado na manutenção do 

Hepatozoon spp. no ambiente. 

 

 

6.10 Babesia spp. 

 

 

Não houve detecção de Babesia spp. em onças-pintadas ou gatos domésticos das três 

áreas de estudos, e somente os cães domésticos do entorno do PNE e do PEC foram expostos ao 

agente (Tabela 29). 

As baixas exposições de cães à Babesia spp. no presente estudo estão de acordo com as 

frequências de 5,2% e 18,8% encontradas em cães do Rio de Janeiro (O’DWYER; MASSARD; 

SOUZA, 2001) e de Minas Gerais (MAIA et al., 2007). Outros estudos realizados em Minas Gerais, 

Paraná e São Paulo registraram alta exposição de cães ao hemoparasita (RIBEIRO et al., 1990; 

DELL’PORTO; OLIVEIRA; MIGUEL, 1993; BASTOS; MOREIRA; PASSOS, 2004; TRAPP et al., 2006). A 

presença dos cães positivos em sua maioria em bom estado geral (Tabela 40) sugere a presença 

de uma infecção subclínica da babesiose nesses animais.  

A identificação de Babesia spp. com 96, 97 e 98% de similaridade genética com Babesia 

canis vogelis em três dos cães positivos está de acordo com Passos et al. (2005) e Maia et al. 

(2007) de que essa é a espécie responsável pela maioria dos casos de babesiose canina no Brasil. 

O carrapato Rhipicephalus sanguineus é o único vetor conhecido para a Babesia canis 

vogeli no país (DANTAS-TORRES, 2008). Assim, a presença desse ectoparasita em cães 

domésticos do entorno do PNE e do PEC (Tabela 38) sugere que a espécie possa ter agido como 

vetor para o parasita nas duas áreas de estudo. Porém, a presença do Amblyomma spp. 
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parasitando os cães amostrados, também levanta a hipótese de espécies desse gênero agirem 

como vetores. Passos et al. (2005) relataram que há necessidade de mais estudos para 

identificação do vetor da Babesia spp. em meio rural. 

A ausência do hemoparasita em gatos domésticos está de acordo com a literatura 

(DANTAS-TORRES; FIGUEREDO, 2006), que relata que gatos têm menor predisposição para 

contrair a infecção do que cães (AYOOB; HACKNER; PRITTIE, 2010). A babesiose felina foi 

recentemente diagnosticada e vem sendo regularmente relatada na África do Sul (PENZHORN; 

SCHOEMAN; JACOBSON, 2004; AYOOB; HACKNER; PRITTIE, 2010). Em gatos domésticos, no 

Brasil, apenas foram identificadas presenças de inclusões semelhantes à Babesia spp. em 

esfregaços sanguíneos (GAZETA; MONTEIRO; ABOUD-DUTRA, 2004; MENDES-DE-ALMEIDA et al., 

2004; DANTAS-TORRES; FIGUEREDO, 2006), porém nenhum estudo molecular foi realizado para 

confirmação do agente. 

Assim como no presente estudo, nenhuma onça-pintada de vida livre na Venezuela, 

Guiana Francesa e na região do Pantanal sul mato-grossense no Brasil, foram positivas para 

Babesia spp. (THOISY et al., 2000; CRIADO-FORNELIO et al., 2009; WIDMER, 2009). André (2008) 

relatou onças-pintadas mantidas em cativeiros soropositivas para Babesia canis, entretanto os 

mesmos indivíduos foram negativos quando realizado o teste molecular. O teste molecular é o 

mais sensível e específico para a detecção da babesia felina (PENZHORN et al., 2001; CRIADO-

FORNELIO et al., 2003; AYOOB; HACKNER; PRITTIE, 2010), sendo capaz de diferenciar as espécies 

de Babesia spp. (AYOOB; HACKNER; PRITTIE, 2010) e diagnosticar a infecção em pequeno 

volume sanguíneo com parasitemia extremamente baixa (CRIADO-FORNELIO et al., 2003). 

A ausência do carrapato Rhipicefalus sanguineus, vetor da Babesia canis vogeli, 

parasitando as onças-pintadas do presente estudo poderia ser um dos motivos para a ausência 

do diagnóstico do hemoparasita na espécie. Sendo que, esses resultados reforçam a 

especificidade de Babesia canis vogeli pelo vetor Rhipicephalus sanguineus. Muito embora o 

Rhipicefalus microplus tenha sido identificado nas onças-pintadas do Pantanal, não houve 

também a detecção de Babesia spp. comumente encontrada em bovinos. Sabe-se que a 

babesiose bovina é altamente prevalente na maioria das regiões do país (SOUZA et al., 2000; 

MADRUGA et al. 2001).  

Munson et al. (2008) recentemente evidenciaram a importância da Babesia spp. ao 

demonstrar que uma coinfecção de diferentes espécies do parasita (B. felis, B. leo, B. gibsoni e 

Babesia spp.) e o vírus da cinomose, provavelmente alterou a relação hospedeiro-parasita, 

resultando no óbito dos leões no surto de 1994 no Serengeti. Assim, a presença do agente em 
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cães domésticos no entorno do PNE e PEC deve ser monitorada, bem como sua ocorrência em 

onças-pintadas. Lembrando que as espécies de Babesia spp. possivelmente tenham 

especificidade por um hospedeiro e a infecção por espécies normalmente diagnosticadas em 

animais domésticos, poderia ser fatal em animais silvestres, principalmente em situações de 

estresse, animais imunossuprimidos ou em populações ameaçadas de extinção (PENZHORN, 

2006). 

Os resultados sugerem que Babesia spp. não representa uma ameaça para as populações 

de onça-pintada nas áreas de estudo, mas a ocorrência do hemoparasita em cães nas 

propriedades do entorno deve ser cuidadosamente monitorada devido ao histórico relacionado 

ao agente. 

 

 

6.11 Cytauxzoon spp. 

 

 

A presença de Cytauxzoon felis em todas as onças-pintadas do PNE e Pantanal e em três 

das quatro onças-pintadas amostradas no PEC sugere que o desafio por esse patógeno nas áreas 

de estudo é alto, e que a espécie pode agir como um reservatório importante do parasita no 

meio silvestre (Tabela 30). Este é o primeiro relato de Cytauxzoon felis em onças-pintadas de 

vida livre no bioma Cerrado e em área de transição dos biomas Cerrado e Amazônia.  

A ausência do Cytauxzoon spp. em cães era esperada uma vez que, o C. felis, mais 

comumente diagnosticado, é um parasita exclusivo de felinos domésticos e silvestres (KIER; 

WIGHTMAN; WAGNER, 1982; MEINKOTH; KOCAN, 2005). 

Para os gatos domésticos, a ausência do agente nas populações pode estar relacionada 

com a elevada taxa de mortalidade – próxima a 100% - associada ao hemoparasita na espécie 

(BONDY; COHN; KERL, 2005; MEINKOTH; KOCAN, 2005; BROWN et al., 2008; REICHARD et al., 

2008), o que dificultaria o encontro de animais infectados durante as visitas às propriedades, 

uma vez que normalmente o óbito ocorre de 5 a 20 dias após a infecção (KIER; WIGHTMAN; 

WAGNER, 1982; GLENN; STAIR, 1984; HOOVER; WALKER; HEDGES, 1994). No Brasil, Mendes-de-

Almeida et al. (2007) relataram 48,5% dos gatos domésticos positivos para Cytauxzoon spp. no 

Rio do Janeiro através da identificação do agente em esfregaços sanguíneos. Entretanto, 

morfologicamente é impossível distinguir piroplasmas em felídeos, sendo altamente 
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recomendada a utilização de testes moleculares para confirmação do diagnóstico 

(BIRKENHEUER; LEVY; BREITSCHWERDT, 2003; BIRKENHEUER et al., 2006). 

A quase totalidade (96,78%) das onças-pintadas no presente estudo positiva para o 

agente (Tabela 30) foi similar ao encontrado por Widmer (2009) em onças-pintadas de vida livre 

no Pantanal sul mato-grossense, onde 100% dos 10 animais amostrados foram positivos para 

Cytauxzoon spp. Há também o relato, em menor porcentagem, de alguns indivíduos de onças-

pintadas mantidos em cativeiro no Brasil positivos para o agente (SOARES, 2001; PEIXOTO et al., 

2007; ANDRÉ et al., 2009). A diferença de porcentagens provavelmente está relacionada ao 

ambiente natural e maior exposição aos vetores pelas onças-pintadas de vida livre.  

Cytauxzoon felis é transmitido através da saliva dos carrapatos e aderência do vetor por 

horas no hospedeiro (MEINKOTH; KOCAN, 2005). Nos Estados Unidos há relatos da competência 

dos carrapatos Dermacentor variabilis e Amblyomma americanum em transmitir C. felis (BLOUIN 

et al., 1984; REICHARD et al., 2009). Entretanto, como no Brasil não há a ocorrência desses 

carrapatos, provavelmente outras espécies de ixodídeos participam na transmissão do 

hemoparasita (PEIXOTO et al., 2007). No presente estudo, as onças-pintadas foram parasitadas 

principalmente por diferentes espécies do gênero Amblyomma (Tabela 38), podendo ser esse 

gênero, o vetor do C. felis.  

A alta similaridade genética dos agentes isolados no presente estudo com Cytauxzoon 

felis está de acordo com as similaridades encontradas por André et al. (2009) e Widmer (2009) 

em onças-pintadas no Brasil. 

A maioria das onças-pintadas positivas para Cytauxzoon felis não apresentaram sinais 

clínicos ou alterações no deslocamento padrão da espécie durante o período de monitoramento, 

sugerindo que não desenvolveram a forma clínica da doença, e fortalecendo a hipótese de 

agirem como um reservatório para o agente nas áreas de estudo. A onça-pintada capturada no 

PEC, que apresentou baixo peso corpóreo (Figura 37), foi positiva para o agente, porém a 

ausência de manifestações clínicas na maioria dos indivíduos positivos, a idade avançada do 

animal e a coinfecção com M. haemofelis, sugerem que os sinais apresentados não estejam 

relacionados com a presença do agente. André et al. (2009) acreditam que os felinos selvagens 

brasileiros podem agir como potenciais reservatórios do C. felis, assim como os linces-pardos 

(GLENN; KOCAN; BLOUIN, 1983; BLOUIN et al., 1984) e as onças-pardas (ROTSTEIN et al., 1999) 

nos Estados Unidos. Embora não sejam frequentes, há relatos de infecções fatais causadas pelo 

Cytauxzoon felis em linces-pardos (NIETFELD; POLLOCK, 2002), tigres (GARNER et al., 1996) e 

leões (PEIXOTO et al. 2007) – evidenciando a importância do monitoramento dos animais 
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infectados, e não descartando potencial ameaça para animais imunossuprimidos ou com baixa 

variabilidade genética. 

A onça-pintada criada na aldeia indígena apresentou o único resultado negativo para 

Cytauxzoon felis. Provavelmente, por ficar restrita na área da aldeia e não se deslocar pelos 

hábitats naturais da espécie, esta onça teve menos contato com os carrapatos normalmente 

presentes em ambientes silvestres. As quatro onças-pintadas que foram positivas no evento de 

recaptura confirmaram a presença do agente após intervalos de 7 a 38 meses, sugerindo 

infecções persistentes, assim como relatado para linces-pardos (MEINKOTH; KOCAN, 2005). 

Os resultados sugerem a participação da onça-pintada como reservatório do 

Cytauxazoon felis e a existência de um ciclo silvestre do agente nas áreas de estudo. 

 

 

6.12 HEMOPLASMAS FELINOS 

 

 

Este é o primeiro relato da presença de Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus 

Mycoplasma haemominutum’ e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ em onças-pintadas de vida 

livre (Tabelas 31 a 33). 

Apesar do pequeno número de gatos amostrados e baixas frequências de positividade 

encontradas, os resultados mostraram a circulação de M. haemofelis e ‘Ca. Mycoplasma 

haemominutum’ no Pantanal, e de M. haemofelis e ‘Ca. Mycoplasma turicensis’ no entorno do 

PNE. No Brasil, existem relatos da ocorrência de hemoplasmas felinos em gatos domésticos das 

regiões Sul e Sudeste (BAUMANN et al., 2006; HORA, 2008; MACIEIRA et al. 2008; BIONDO et al., 

2009; SANTOS et al., 2009a), sendo este, o primeiro relato para a região Centro-Oeste. 

As altas exposições de onças-pintadas ao ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ (>70,0%) nas 

três áreas de estudo sugerem a participação da espécie como reservatório do agente na 

natureza. Assim como relatado por Willi et al. (2007c) e Tasker (2010), ‘Ca. Mycoplasma 

haemominutum’ foi o hemoplasma mais comumente encontrado. Para onças-pintadas existem 

duas pesquisas realizadas para Mycoplasma haemofelis em animais mantidos em cativeiro: um 

animal, nos Estados Unidos, negativo para o agente (HAEFNER et al., 2003) e, um animal, no 

Brasil, positivo para o agente pela análise de esfregaço sanguíneo (RIVETTI JÚNIOR, 2006). 

Segundo Willi et al. (2007c), felinos de vida livre são mais infectados pelos hemoplasmas felinos 

do que animais mantidos em cativeiro. 
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A coinfecçao de onças-pintadas com M. haemofelis e ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’, 

relatada em cinco indivíduos neste estudo, já foi previamente relatada para felinos domésticos 

(WILLI et al., 2006a; SYKES et al., 2007; GENTILINI et al., 2009) e silvestres (WILLI et al., 2007c; 

METZGER, 2009). M. haemofelis é o hemoplasma felino mais patogênico, sendo os sinais clínicos 

mais comuns da sua infecção, a anorexia, perda de peso, mucosas hipocoradas e desidratação 

(SYKES, 2003; SYKES, 2010; TASKER, 2010). Nenhuma das onças-pintadas positivas para esse 

hemoplasma no Pantanal apresentou sinais clínicos de infecção ou alterações em seus 

deslocamentos, tendo sido monitoradas por períodos de 35 a 39 meses (Tabela 4). No Parque 

Estadual do Cantão, uma das duas onças-pintadas positivas para o agente foi o animal que 

estava abaixo do peso corpóreo (Figura 37). Assim, embora não se possa descartar a hipótese 

das alterações apresentadas pelo indivíduo terem sido causadas pelo M. haemofelis, a presença 

da maioria das onças positivas para o agente em bom estado geral, a presença de mucosas 

normocoradas no indivíduo (Figura 38) e a idade avançada do animal não fortalecem essa 

hipótese, fornecendo indícios de que os sinais apresentados não estejam relacionados a esse 

hemoparasita. Entretanto, os dados disponíveis não permitem essa conclusão.  

A alta frequência de onças-pintadas expostas ao ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ em 

bom estado geral, sem alterações de deslocamento e sendo monitoradas por períodos de até 91 

meses (Tabelas 2 e 4; Figuras 59 e 60), fortalecem a hipótese de participação da espécie na 

manutenção do agente no meio ambiente, agindo como portadores assintomáticos desse 

hemoplasma – corcondando com Willi et al. (2007b, 2007c). 

A presença do ‘Ca. Mycoplasma turicensis’ em apenas duas onças-pintadas coinfectadas 

com outros hemoplasmas foi similar ao encontrado por outros autores (PETERS et al., 2008; 

GENTILINI et al., 2009), que relataram a ocorrência desse hemoplasma quase sempre em 

associação com ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’. É possível que esses dois hemoplasmas 

tenham modos de transmissão similares (Willi et al., 2006b, 2007a). 

O modo de transmissão dos hemoplasmas felinos ainda não foi identificado (SYKES, 

2003; WILLI et al., 2007c; TASKER, 2010). No presente estudo, as onças-pintadas positivas para 

os hemoplasmas encontravam-se parasitadas por diferentes espécies de carrapatos (Tabela 38), 

porém, não foi realizada a pesquisa de patógenos nesses ectoparasitas, não sendo possível 

inferir sobre sua participação na transmissão dos hemoplasmas. A elevada exposição de onças-

pintadas positivas ao ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ fortalece a hipótese da transmissão do 

agente através de vetores, uma vez que as onças-pintadas possuem hábitos solitários – que 

dificultaria a transmissão direta do agente. Analisando o mapa de ocorrência do M. haemofelis 
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no Pantanal (Figura 57) é possível observar que as onças-pintadas positivas se movimentaram 

em propriedade foco do agente, sugerindo a hipótese da transmissão por vetores, uma vez que 

gatos e onças dificilmente mantêm um contato próximo. Willi et al. (2007c) considerando a 

elevada ocorrência dos hemoplasmas em áreas tropicais e em felinos de vida livre, também 

sugerem o envolvimento de artrópodes hematófagos na transmissão dos hemoplasma.  

A exposição de duas onças-pintadas ao M. haemofelis e ‘Ca. Mycoplasma turicensis’ após 

32 e 31 meses de suas capturas, respectivamente, confirmaram a circulação dos agentes no 

Pantanal (Tabela 10; Figuras 57 e 58). A onça-pintada negativa para ‘Ca. Mycoplasma 

haemominutum’ em um segundo exame seis meses após sua captura (Tabela 10), sugere uma 

infecção não persistente, conforme também encontrado por Willi et al. (2006b, 2007c) ou a 

presença de níveis não detectáveis do hemoplasma no sangue pela PCR (TASKER, 2010). 

Diferentemente desse indivíduo, outras onças-pintadas permaneceram positivas para ‘Ca. 

Mycoplasma haemominutum’ em intervalos de dois a 40 meses após o primeiro exame, 

concordando com Tasker (2006), que afirma que as infecções com ‘Ca. Mycoplasma 

haemominutum’ tendem a ser positivas por meses ou anos após a infecção.  

Segundo os modelos estatísticos, a maior exposição ao ‘Ca. Mycoplasma 

haemominutum’ em onças-pintadas do que em gatos domésticos reforça a hipótese do felino 

silvestre agir como potencial reservatório do agente na natureza. A maior ocorrência de ‘Ca. 

Mycoplasma haemominutum’ em animais adultos do que em jovens está de acordo com o 

relatado para gatos domésticos (TASKER, 2006) uma vez que animais adultos são mais expostos 

ao patógeno ao longo da vida. 

Esses resultados sugerem que a onça-pintada provavelmente desempenha importante 

papel na manutenção do ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ nas três áreas de estudo, e a alta 

exposição ao agente sugere o envolvimento de vetores na transmissão desse hemoplasma. As 

onças são suscetíveis ao Mycoplasma haemofelis e ao ‘Ca. Mycoplasma turicensis’, mas não 

parecem desempenhar papel importante para a manutenção desses agentes no ambiente. 

 

 

6.13 Mycobacterium bovis 

 

 

Não houve evidências de que os bovinos do entorno do PNE e PEC, e as onças-pintadas 

das três áreas de estudo tivessem sido expostos ao Micobacterium bovis.  
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______________________________________________________ 

1 Informação fornecida por José Soares Ferreira Neto em São Paulo, em 2010 

A dificuldade logística das áreas de estudo não permitiu que o teste de tuberculinização 

fosse realizado em todas as propriedades previstas. Entretanto, mesmo com um pequeno 

número de animais testados, o resultado condiz com a expectativa de baixa prevalência da 

tuberculose bovina para o território brasileiro, sobretudo para as regiões Norte e Centro-Oeste, 

tradicionais pelo sistema extensivo de criação de gado (SILVA et al., 2009; informação verbal1). 

A ausência do M. bovis nas fezes das onças-pintadas está de acordo com a literatura que 

não relata a presença do patógeno na espécie. Normalmente, os carnívoros são acidentalmente 

infectados e não são capazes de propagar a doença (MORRIS; PFEIFFER; JACKSON, 1994; BENGIS, 

1999). Em grandes felinos do gênero Panthera, o M. bovis já foi isolado de leões e leopardos de 

vida livre no Serengeti (KEET et al., 1996; DE VOS et al., 2001; CLEAVELAND et al., 2005). 

Embora a identificação dos isolados de Mycobacterium spp. não tenham atingido o nível 

de espécie, foi possível identificá-los como micobactérias ubiquitárias. No entanto, a presença 

dessas micobactérias nas fezes das onças-pintadas deve ser interpretada com cuidado, uma vez 

que as fezes foram coletadas diretamente do solo, e assim o Micobacterium spp. isolado poderia 

advir do ambiente e não das fezes analisadas. Solos e águas possuem uma ampla variedade de 

micobactérias ambientais (FALKINHAM, 2002). Parte desse problema poderia ser resolvido 

pareando-se as coletas de fezes com amostras de solo, entretanto, essas coletas não foram 

realizadas no presente estudo. As micobactérias ambientais podem ser patógenos oportunistas 

(CHIMARA et al., 2008), mas raramente doenças causadas por essas micobactérias são 

reportadas em animais silvestres (BERCOVIER; VINCENT, 2001). 

A pesquisa de Mycobacterium spp. em fezes exigiu técnicas especiais devido à alta 

contaminação das amostras, haja vista a contaminação ocorrida em três delas. O protocolo 

aplicado mostrou-se viável, porém seria interessante a realização de mais estudos visando o 

desenvolvimento de protocolos mais eficazes, equilibrando a capacidade de impedir o 

crescimento de contaminantes e permitir o crescimento das micobactérias. Os métodos 

descontaminantes podem reduzir o número de micobactérias viáveis contidas nas amostras 

(BROOKS et al., 1984). 

Os resultados sugerem que o M. bovis não representa uma ameaça sanitária importante 

para as onças-pintadas das três áreas estudadas. 
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6.14 PARASITAS INTESTINAIS 

 

 

O diagnóstico de duas amostras de fezes de onças-pintadas do Parque Nacional das Emas 

positivas para parasitas intestinais é o primeiro relato de Cryptosporidium spp. e Giardia 

intestinalis para onças-pintadas de vida livre (Tabela 37). 

As baixas frequências de Giardia intestinalis encontradas podem estar relacionadas com 

a eliminação intermitente dos cistos (PAPINI et al., 2007), limitando sua detecção nas fezes. 

Desta forma, não é possível descartar também a presença do agente nas populações do Parque 

Estadual do Cantão e Pantanal. Podem ser necessárias diversas coletas e análises de amostras 

fecais para diagnóstico de um animal positivo (DRYDEN; PAYNE; SMITH, 2006). 

A infecção das onças-pintadas do PNE pode ter ocorrido através da ingestão de água 

contaminada (ROBERTSON; THOMSON, 2002) – uma vez que utilizaram preferencialmente áreas 

próximas a cursos d’água (Figura 45) – ou de presas contaminadas. Pequenos mamíferos são 

considerados potenciais fontes de infecção da Giardia spp. e do Cryptosporidium spp. (LALLO et 

al., 2009) e foram encontrados, embora em baixa frequência, na dieta da onça-pintada do PNE 

(IOP dados não publicados). Há também a possibilidade de animais domésticos das propriedades 

rurais do entorno terem sido fontes de infecções para essas onças-pintadas. Porém, amostras de 

animais domésticos não foram coletadas para esse propósito no presente estudo. 

Silva et al. (2008) sugerem que os felinos silvestres possam agir como potenciais 

hospedeiros para Giardia spp., sendo capazes de disseminar o agente no ambiente. Entretanto, 

não se conhece o papel das onças-pintadas na manutenção desses agentes. Geralmente a 

ocorrência de Cryptosporidium spp. em carnívoros é menor do que em roedores (FENG, 2010). 

Existem relatos de onças-pintadas mantidas em cativeiro positivas para Giardia spp. no 

Brasil (MÜLLER; GREINERT; SILVA FILHO, 2005), e negativas para Cryptosporidium spp. (ALVES et 

al., 2005; MATSUBAYASHI et al., 2005; LIM et al., 2008) e Giardia spp. (MATSUBAYASHI et al., 

2005). 

É importante considerar que as amostras de fezes do presente estudo foram coletadas 

em campo e muitas vezes encontravam-se expostas no ambiente por horas ou dias, o que pode 

ter interferido nos resultados. Sendo que: (a) os oocistos ou cistos dos parasitos identificados 

poderiam estar presentes no ambiente e não nas fezes analisadas (BARWICK et al., 2003); (b) os 

oocistos ou cistos dos parasitos poderiam estar presentes nas presas consumidas pelas onças-

pintadas e não representar infecção do predador (PATTON et al., 1986; PATTON; RABINOWITZ, 
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1994; HAMNES et al., 2007); ou ainda, (c) os resultados negativos poderim ter ocorrido devido à 

desintegração dos cistos ou oocistos dos parasitos pela exposição prolongada no ambiente 

(PAPINI et al., 2007). Assim, esses resultados devem ser interpretados com ressalvas. 

Nenhuma amostra foi positiva para protozoários da Família Sarcocystidae, concordando 

com De Camps, Dubey e Saville (2008), que também não encontraram nenhum oocisto de 

Toxoplasma gondii em amostra fecal de onça-pintada. Como as onças-pintadas das áreas de 

estudo foram altamente soropositivas para T. gondii (Tabela 20), a ausência de oocistos nas 

fezes era esperado, uma vez que o período de eliminação de oocistos é curto – diminuindo as 

chances de sua detecção nas fezes (DUBEY, 1986; DUBEY; THULLIEZ, 1989). Em Belize, oocistos 

de Hammondia pardalis e oocistos semelhantes a Toxoplasma gondii foram isolados de amostras 

fecais de onças-pintadas de vida livre, e oocistos de Sarcocystis spp. também não foram 

identificados (PATTON et al., 1986). 

Mais estudos devem ser realizados para descobrir o potencial zoonótico desses 

protozoários a partir das amostras de onça-pintada. Porém, acredita-se que a ocorrência de 

Cryptosporidium spp. e Giardia intestinalis nas fezes de onças-pintadas pode ser uma importante 

informação para a epidemiológica dos parasitas no Parque Nacional das Emas.  

 

 

6.15 ECTOPARASITAS 

 

 

Todas as associações carrapato-hospedeiro encontradas no presente estudo (Tabela 38) 

já foram relatadas anteriormente (ARAGÃO, 1936; ARAGÃO; FONSECA, 1961; SINKOC et al., 

1998; LABRUNA et al., 2002; LABRUNA et al., 2005; NAVA, 2008; MARTINS et al., 2009; WIDMER, 

2009). 

Em cães domésticos, Rhipicephalus sanguineus foi a espécie de carrapato mais 

identificada nas três áreas de estudo, similar ao relatado por Szabó et al. (2010) em área rural. 

Essa espécie de carrapato é considerada vetor da Babesia canis vogeli (DANTAS-TORRES; 

FIGUEREDO, 2006), mas não foi identificada nas onças-pintadas capturadas.  

As onças-pintadas do Pantanal apresentaram a maior diversidade de carrapatos, 

entretanto essa informação deve ser cuidadosamente interpretada, uma vez que nesse bioma 

houve mais eventos de captura em comparação às demais áreas (Tabela 38).  
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Rhipicephalus microplus, identificado nos bovinos do presente estudo, é a espécie de 

carrapato mais prevalente em bovinos no Brasil (LABRUNA et al., 2005) e foi também 

encontrado nas onças-pintadas do Pantanal. Nesse bioma, devido ao fenômeno de inundação 

sazonal, o gado foi introduzido nos hábitats naturais das onças-pintadas (CANÇADO et al., 2008), 

fazendo com que as duas espécies utilizassem mais áreas em comum do que nas regiões do PNE 

e PEC. A ocorrência de R. microplus em onças-pintadas foi previamente relatada por Labruna et 

al. (2002), Labruna et al. (2005) e Nava (2008). 

As onças-pintadas, assim como os demais carnívoros, são predadores topo de cadeia 

alimentar e podem se infestar com carrapatos que parasitam suas presas naturais (LABRUNA et 

al., 2005), sendo mais expostas a diferentes espécies de carrapatos. A alta frequência do A. 

cajennense encontrada no PNE e Pantanal sugere a boa adaptação dessa espécie de ectoparasita 

nas onças-pintadas. A espécie é endêmica da região neotropical e parasita principalmente 

herbívoros como antas, capivaras e queixadas (ARAGÃO, 1936; BARROS-BATTESTI; ARZUA; 

BECHARA, 2006). Possui baixa especificidade por hospedeiros (PEREIRA et al., 2000; LABRUNA et 

al., 2002), tendo sido também identificada em cães e bovinos do presente estudo. Em onças-

pintadas, A. cajennense já foi relatado por Aragão (1936), Labruna et al. (2005), Durden et al. 

(2006) e Widmer (2009). 

A. ovale, identificado em onças-pintadas do Pantanal e Parque Estadual do Cantão e cães 

domésticos do entorno do PEC, é normalmente encontrado em animais silvestres (ARAGÃO, 

1936; LABRUNA et al., 2002; BARROS-BATTESTI; ARZUA; BECHARA, 2006). A espécie foi 

previamente relatada parasitando onças-pintadas por Aragão e Fonseca (1961), Sinkoc et al. 

(1998) e Labruna et al. (2005). A. triste, identificado em onças do Parque Nacional das Emas e 

Pantanal, tem como principais hospedeiros na natureza os cervos e veados (BARROS-BATTESTI; 

KNYSAK, 1999; SZABÓ et al., 2003). Sendo que a associação A. triste e onça-pintada foi 

previamente relatada por Durden et al. (2006), Labruna et al. (2005) e Widmer (2009). A. 

tigrinum, por sua vez, foi apenas encontrado nas onças-pintadas do Parque Nacional das Emas, e 

acredita-se que parasite exclusivamente carnívoros (GUGLIELMONE et al., 2000). Em onças-

pintadas, já foi relatado por Labruna et al. (2005) e Durden et al. (2006). Por último, o carrapato 

A. oblongoguttatum identificado em cães do entorno do Parque Estadual do Cantão, também 

relatado por Martins et al. (2009), não foi encontrado em onças-pintadas no presente estudo, 

mas anteriormente foi descrita na espécie por Labruna et al. (2005).  

Entre os demais ectoparasitas identificados nas onças-pintadas, a Tunga penetrans foi 

relatada em menor frequência neste estudo do que por Widmer e Azevedo (2009) em onças-
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pintadas do Pantanal. Tunga penetrans é endêmica no Brasil e, animais domésticos e silvestres 

podem agir como seu reservatório (PILGER et al., 2008). Não se conhece o papel das onças-

pintadas na manutenção desse ectoparasita na natureza.  

Algumas lesões nas peles das onças-pintadas, causadas por mordidas de carrapatos, 

brigas intra ou interespecíficas provavelmente deram início as infestações por larvas de 

Cochliomyia sp. encontradas nos animais do Pantanal. Larvas de Cochliomyia sp. foram também 

relatadas em onças-pintadas por Rawlins (1985) na Guiana, porém não foram encontrados 

registros de larvas de Dermatobia hominis na espécie. A larva de Dermatobia hominis possui 

baixa especificidade parasitária sendo relatada em diversas espécies animais e considerada a 

principal agente da miíase na América do Sul (SILVA-JÚNIOR; LEANDRO; MOYA-BORJA, 1998; 

VEROCAI et al., 2010). Segundo Souza, Verocai e Ramadinha (2010), as infestações por 

Cochiliomyia hominivorax são consideradas mais agressivas, porém infestações pequenas e 

superficiais, como as observadas no presente estudo, normalmente são benignas. 

Durden et al. (2006) relataram que a fauna de ectoparasitas associadas com as onças 

varia ao longo de sua área de distribuição. Outras espécies de ectoparasitas, diferentes das 

encontradas neste estudo, já foram identificadas em onças-pintadas: Ixodes boliviensis, I. affinis, 

Ctenocephalides felis e Juxtapulex echidnophagoides no Panamá, Pulex simulans e Ornithodoros 

rostratus no Chaco Paraguaio, Pulex irrittans no Brasil, Pulex porcinuns no México, e Felicola 

oncae na Costa Rica (revisado por DURDEN et al., 2006). 

A erradicação ou controle de doenças transmitidas por carrapatos pode ser mais 

complicado do que responder a um surto de doenças infecciosas (GEORGE; DAVEY; POUND, 

2002). Assim, a identificação de ectoparasitas em onças-pintadas é importante não apenas para 

entender o papel desse felino na manutenção dos vetores na natureza, mas também conhecer 

possíveis agentes que possam ser veiculados por eles. Embora não realizada neste estudo, 

considera-se de extrema importância a coleta de carrapatos para extração de material genético 

e pesquisa de patógenos através de testes moleculares. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

• Este é o primeiro estudo de patógenos com enfoque em medicina da conservação para 

as populações de onça-pintada, cães, gatos e bovinos nas regiões do Parque Nacional das 

Emas, Parque Estadual do Cantão e Pantanal sul mato-grossense. 

 

• A Brucella abortus é endêmica nas populações de bovinos, mas aparentemente as 

brucelas lisas não representam uma ameaça sanitária para as onças-pintadas nas três 

áreas de estudo. 

 

• A epidemiologia da leptospirose nas onças-pintadas não envolve bovinos, cães ou gatos 

domésticos como reservatórios no Parque Nacional das Emas e Pantanal. 

 

• As populações de onça-pintada das três áreas de estudos provavelmente mantêm um 

ciclo silvestre do Toxoplasma gondii na natureza, aparentemente não envolvendo 

animais domésticos. 

 

• As onças-pintadas do Pantanal provavelmente foram expostas ao vírus da raiva e não 

apresentaram infecção letal da doença. 

 

• As onças-pintadas do Pantanal foram expostas ao vírus da cinomose, sendo necessários 

mais estudos para elucidar o papel dos cães domésticos como fonte de infecção para o 

agente.  

 

• O FIV não representa uma ameaça para as populações de onça-pintada e gato doméstico 

das três áreas de estudo. 

 

• O FeLV, mesmo presente em gatos domésticos do entorno do Parque Estadual do 

Cantão, não representa uma ameaça para as populações de onça-pintada das três áreas 

de estudo. 
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• Embora cães dos entornos do Parque Nacional das Emas e Parque Estadual do Cantão 

sejam expostos a Babesia spp., esse hemoparasita não representa uma ameaça para as 

populações de onça-pintada nas três áreas de estudo. 

 

• As onças-pintadas das três áreas de estudo provavelmente possuem um papel na 

manutenção do Cytauxzoon felis, Hepatozoon spp. e ‘Candidatus Mycoplasma 

haemominutum’ na natureza. 

 

• Cães e gatos domésticos das três áreas de estudo não parecem estar envolvidos na 

transmissão do Cytauxzoon felis para as onças-pintadas. 

 

• As onças-pintadas são suscetíveis ao Mycoplasma haemofelis e ao ‘Candidatus 

Mycoplasma turicensis’, mas parecerem não desempenhar papel na manutenção desses 

agentes no ambiente. 

 

• Mycobacterium bovis não representa uma ameaça sanitária para as populações de onça-

pintada nas três áreas de estudo. 

 

• São necessários mais estudos para confirmar a presença de Giardia intestinalis e 

Cryptosporidium spp. em onças-pintadas no Parque Nacional das Emas. 

 

• Deve-se pesquisar a presença de Cytauxzoon felis; Hepatozoon spp., ‘Candidatus 

Mycoplasma haemominutum’, ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ e Mycoplasma 

haemofelis em carrapatos que parasitam as onças-pintadas nas três áreas de estudo. 

 

• É necessário o monitoramento em longo prazo das populações de onça-pintada e 

animais domésticos nas regiões do Parque Nacional das Emas, Pantanal e Parque 

Estadual do Cantão. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo representa o primeiro relato de patógenos circulantes nas populações de 

onça-pintada e animais domésticos com enfoque em medicina da conservação para as regiões 

do Parque Nacional das Emas, Parque Estadual do Cantão e Pantanal sul mato-grossense.  

Trata-se de um primeiro passo, mas muito ainda precisa ser estudado, notadamente em 

relação ao papel dos animais domésticos na cadeia de transmissão dos patógenos detectados.  

De uma maneira geral as onças-pintadas das três áreas encontravam-se saudáveis, em 

boas condições físicas, e pareceram não estar ameaçadas pela presença de patógenos em suas 

populações ou ambientes em que vivem. Porém, conhecendo a importância de medidas de 

controle para prevenção de surtos epidêmicos (CLEAVELAND et al., 2000) e o histórico de 

animais domésticos como fontes de infecção de doenças que causaram declínios populacionais 

significativos em espécies ameaçadas (GASCOYNE et al., 1993; ROELKE-PARKER et al., 1996; 

SILLERO-ZUBIRI; KING; MACDONALD, 1996; LAURENSON et al., 1998; LÓPEZ et al., 2009), 

considera-se saudável refletir sobre um conjunto de medidas preventivas que poderiam ser 

adotadas nas áreas do entorno do PNE, PEC e propriedades rurais do Pantanal sul mato-

grossense. 

Para tanto, e tendo em vista os resultados obtidos, elaborou-se uma escala dos riscos 

sanitários aos quais as populações de onça-pintada das três áreas estão expostas: a cinomose e a 

raiva foram consideradas potenciais ameaças; a brucelose e a leptospirose merecem atenção 

pela possibilidade de envolvimento de animais domésticos como reservatórios; os 

hemoparasitas necessitam ser mais estudados, principalmente para elucidar as relações 

hospedeiro-parasita e a importância desses agentes para a onça-pintada; os demais agentes 

parecem não representar uma ameaça sanitária e, quando detectados, pareceram ser oriundos 

do próprio ambiente silvestre.  

Assim, os riscos de transmissão de patógenos dos animais domésticos para as onças-

pintadas poderiam ser mitigados pela adoção das seguintes medidas, em ordem de importância: 

1) Vacinação de cães contra a cinomose. Vacinação de bovinos, cães e gatos contra 

a raiva; 

2) Implementação de ações de controle da brucelose recomendadas pelo PNCEBT, e 

verificação da necessidade de vacinação de suínos contra leptospirose; 

3) Combate a ectoparasitas nos animais domésticos; 
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4) Proibição de animais domésticos no interior das Unidades de Conservação e 

restrição da circulação de espécies domésticas em ambientes adjacentes às áreas 

preservadas; 

5) Erradicação de cães e gatos ferais. 

 

Deve-se também enfatizar a importância desse manejo adequado aos proprietários e 

funcionários das propriedades rurais e aos gerentes das Unidades de Conservação – fornecendo 

informações sobre as possíveis doenças que podem ser transmitidas entre os animais 

domésticos e silvestres. 

Apenas o monitoramento em longo prazo dessas populações permitirá definir o papel 

das espécies na transmissão dos agentes, reconhecer quais patógenos são endêmicos ou podem 

representar uma ameaça para a onça-pintada. Sabe-se que muitas das medidas recomendadas 

são difíceis de serem praticadas, pois envolvem, além de recursos logísticos e financeiros, 

mudanças nos costumes das comunidades. Para que comecem a ser praticadas, é necessária a 

realização de mais debates sobre o tema entre pesquisadores, órgãos ambientais e da saúde, 

expondo os dados gerados até o momento e os riscos a que essas populações estão suscetíveis. 

Só assim será possível avançar e começar a praticar ações de manejo epidemiológico para a 

conservação de animais silvestres. 

Para garantir a qualidade das informações coletadas deve-se também padronizar os 

protocolos de coletas de material biológico e os métodos diagnósticos utilizados, maximizando 

os esforços em projetos de pesquisas (FURTADO; FILONI, 2008).  

Deve-se incentivar investigações sobre as causas de mortalidade das onças-pintadas. 

Essas informações são extremamente difíceis de serem coletadas, pela dificuldade tanto de se 

encontrar animais de vida livre morrendo em decorrência de doenças infecciosas (MURRAY et 

al., 1999), quanto de encontrar materiais biológicos adequados para esses estudos.  

O mapeamento da ocorrência dos patógenos e a inserção de dados ecológicos, como 

realizado no presente estudo, mostraram que, além de ilustrar a presença dos agentes no 

ambiente, facilitam a visualização das possíveis vias de transmissão dos patógenos, devendo, 

sempre que possível, serem inseridos em estudos epidemiológicos – observações relatadas 

previamente por Riley, Foley e Chomel (2004), Ostfeld, Glass e Keesing (2005) e Norman (2008). 

O conhecimento dos patógenos circulantes nessas populações será útil também para 

futuros projetos que envolvam a translocação ou reintrodução de onças-pintadas na natureza. 
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Embora ainda não seja uma prática adotada, sugere-se que os patógenos aqui selecionados 

sejam pesquisados, dando atenção especial aos agentes virais e parasitários.  

Muitos dos patógenos estudados possuem potencial zoonótico, colocando em risco não 

apenas os animais, mas também as populações humanas das áreas de estudo. Propõe-se que, 

futuramente, sejam realizados estudos epidemiológicos com as comunidades humanas nas 

regiões do PNE, PEC e Pantanal, completando, assim, o estudo de medicina da conservação nas 

áreas – um projeto multidisciplinar – envolvendo médicos e profissionais da área da saúde. 

Evidentemente, não será possível prever todos os surtos de doenças na população e 

conduzir estratégias de controle para cada uma delas (ACEVEDO-WHITEHOUSE, 2009; 

WOODFORD, 2009). Porém, o levantamento prévio dos patógenos circulantes e o 

monitoramento desses animais servirão de base para determinar quais merecem atenção 

especial. 

Ainda hoje, programas de monitoramento epidemiológico em animais silvestres são 

limitados, e, apesar de destacar a importância das doenças para espécies ameaçadas, é urgente 

que os riscos da presença dos patógenos nas populações sejam identificados, para que 

estratégias de controle sejam planejadas (SAINSBURY et al., 2001; LANFRANCHI et al., 2003; 

ACEVEDO-WHITEHOUSE, 2009). O papel da medicina da conservação está em solucionar 

problemas e não apenas relatá-los (LANFRANCHI et al., 2003). O simples relato de ocorrência de 

patógenos nas populações de animais selvagens tem valor limitado, mas ganha relevância para a 

conservação quando acompanhado de recomendações de manejo (GORTAZAR et al., 2007). 
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APÊNDICE A – FICHA CLÍNICA 

 

 

Data:_______________Espécie:_____________ 

Sexo:_______________Idade:_______________ 

Freq.:_______________Local:_______________ 

Coord.:_________________________________ 

Clima: L  N  P/N  CH     Temp.:________________ 

Armadilha:______________Isca:_____________ 

Fármaco:________________________________ 

Dose Est.:_______ml Dose Real:________mg/kg 

Hora: Adm.:________Perda tônus:___________ 

  Queda cabeça:__________Decúbito_________ 

  Animal apto:____________________________ 

HORA FC FR T°C TPC OBS 

      

      

      

      

 

 

(   ) Hipertonia muscular:___________________ 

(   ) Mioclonia:______(  )Mov. Pedalagem:_____ 

(   ) Reflexo: lambedura:_____Palpebral:_______ 

(   ) Sialorréia:____________________________ 

Início reflexo_______Inicio recuper.__________ 

Fim procedimento:________________________ 

Efeitos colaterais:_________________________ 

 

MATERIAL COLETADO: 

Soro (   )  Sangue total (   ) 

Esfregaço sanguíneo: (   ) sim  (   ) não 

Ectoparasitas: (   ) sim  (   ) não  (   ) ausência 

Fezes: (   ) sim  (   ) não   (   ) ausência 

Urina: (   ) sim   (   ) não  (   ) ausência 

 

 

 

 

BIOMETRIA: 

Circ. Cabeça:__________Peso:_______________ 

Circ. Pescoço:_________Circ. Torax:__________ 

Comp. Cabeça:______Comp. Corpo:__________ 

Comp. Cauda:_______Comp. Orelha:_________ 

Larg. Orelha:________Altura:_______________ 

Pata Traseira:____________________________ 

Dentes: 

Incisivo superior:_________inferior:__________ 

Comp. Canino superior:_____inferior:_________ 

Larg. Canino superior:________inferior:_______ 

Testículo: 

Comp. Testículo direito:______esquerdo:______ 

Larg. Testículo direito:_______esquerdo:______ 

 

 

ASPECTOS FÍSICOS: 

Condições físicas:_________________________ 

Exame externo:___________________________ 

Pele/Anexo:_____________________________ 

Hidratação:______________________________ 

Mucosas:________________________________ 

Dentição:________________________________ 

Sinais particulares:________________________ 

Palpação:________________________________ 

Sistema músculoesquelético:_______________ 

Sistema genitourinário:____________________ 

Sistema digestório:________________________ 

OBS:____________________________________ 

Equipe:_________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GERENTES DAS PROPRIEDADES RURAIS 

1. Identificação da propriedade: 
Município:____________Região:_____________UF:_____Data da visita e colheita:______________ 
Proprietário:_______________Propriedade:_________________Coordenadas:__________________ 
2. Tipo da Exploração:  corte     leite     mista  
3. Tipo de Criação:  confinado     semi-confinado     extensivo  
4. N

o
 de Ordenhas por dia:     1 ordenha     2 ou 3 ordenhas     Não ordenha 

5. Usa inseminação artificial?  não     usa inseminação artificial e touro     usa só inseminação artificial 
6. Raça predominante de bovinos:   zebu    europeu de leite   europeu de corte   mestiço   outras  
7. Bovinos existentes: 
 
 
 
 
8. Outras espécies na propriedade:   ovinos/caprinos   equídeos   suínos   aves   cão   gato 
9. Espécies silvestres em vida livre na propriedade:_____________________________ 
10. Alguma vaca abortou nos últimos 12 meses?     não     sim     não sabe 
11. O que faz com o feto abortado e a placenta?   enterra/joga em fossa/queima    alimenta porco/cão   

não faz nada 
12. Faz testes para diagnóstico de brucelose?       não     sim   

Regularidade dos testes:     uma vez ao ano     duas vezes ao ano     quando compra animais  
 quando há casos de aborto na fazenda      quando exigido para trânsito/eventos/crédito  

13. Faz testes para diagnóstico de tuberculose?   não     sim   
Regularidade dos testes:     uma vez ao ano     duas vezes ao ano     quando compra animais   
quando exigido para trânsito/eventos/crédito  

14- Nos últimos 2 anos houve aquisição de bovinos?     não     sim    
Onde/de quem:   em exposição    em leilão/feira    de comerciante de gado    diretamente de 

outras fazendas 
15. Compra fêmeas ou machos com finalidade de reprodução?     não     sim    

Onde/de quem:   em exposição    em leilão/feira    de comerciante de gado    diretamente de 
outras fazendas 
16. Vende fêmeas ou machos para reprodução?    não     sim   
 A quem/onde:   em exposição   em leilão/feira   a comerciante de gado   diretamente a outras 
fazendas 
17. Vacina contra brucelose?   não  sim, apenas fêmeas até 8 meses de idade   sim, fêmeas de qualquer 
idade 
18. Quais outras vacinas aplica e qual a peridiocidade?___________________________ 
19. Os animais são tratados com carrapaticida? Qual o protocolo utilizado? Para quais animais (sexo e idade)?_ 
20. Local de abate das fêmeas e machos adultos no fim da vida reprodutiva: 

 na própria fazenda     em estabelecimento sem inspeção veterinária   
 em estabelecimento de abate com inspeção veterinária     não abate 

21. Aluga pastos em alguma época do ano?     não     sim 
22. Tem pastos em comum com outras propriedades?      não     sim 

23. Compartilha outros itens com outras propriedades?   não   insumos   equipamentos   funcionários 
24. Existem na propriedade áreas alagadiças às quais o gado tem acesso?     não     sim  
25. Existem na propriedade áreas de concentração de animais próximo às areas alagadiças às quais o gado tem 
acesso?     não     sim   
26. Tem piquete separado para fêmeas na fase de parto e/ou pós-parto?     não     sim  
27. Qual a proximidade dos animais com as áreas de reserva? 
28. Tem muitos animais sendo predado por onças-pintadas? 
29. Já viu onça-pintada na propriedade? 
30. Produz queijo e/ou manteiga na propriedade?  não  sim Finalidade:  p/ consumo próprio   p/ venda 
31. Consome leite cru?   não    sim 
32. Tem assistência veterinária?   não     sim   De que tipo?   veterinário da cooperativa      veterinário 
particular. 

Machos Castrados                    Machos inteiros (meses) Fêmeas (meses) 

Total 0-6 6-12 12-24 > 24 0-6 6-12 12-24 > 24 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE CÃES E GATOS 

DOMÉSTICOS 
 
Data da coleta:_______________________________________________________________ 
Propriedade:_________________________________________________________________ 
Proprietário:_________________________________________________________________ 
Telefone:___________________________________________________________________ 
 
1. Identificação do Animal:_____________________________________________________ 
2. Espécie: (  )  canino     (  ) felino      (  ) outros 
3. Sexo: (  ) Macho   (  ) Fêmea 
4. Idade: ___________________________________________________________________ 
5. Cor:_____________________________________________________________________ 
6. Porte: (  ) Pequeno  (  ) Grande 
7. Ectoparasitas: (  ) sim  (  ) não   (  ) coleta 
8. Vacina: (  ) sim  (  ) não 
 Se vacinado: (  ) V8/V10   (  ) Raiva  (  ) Não sabe 
9. Vermífugo: (  ) sim  (  ) não 
 Se sim: (  ) qual____________________________________ não lembra (  ) 
10. Alimentação: (  ) ração  (  ) comida  (  ) comida + ração 
 Se comida: a carne é (  ) crua  (  ) cozida 
11. Condições físicas: (  ) boas  (  ) regular  (  ) ruim 
12. Animal já teve problemas de saúde: (  ) sim  (  ) não 
 Se sim, especificar:_____________________________________________________ 
13. Como vive: (  ) solto  (  ) preso 
14- Convivência com outros animais: (1) sim  (2) não 
  14.1- cães: (1) 1    (2) 1-3   (3) +3 
  14.2- gatos: (1) 1    (2) 1-3   (3) +3 
  14.3- bovinos: (1) 1    (2) 1-3   (3) +3 
  14.4- suinos: (1) 1    (2) 1-3   (3) +3 
  14.5- aves: (1) 1    (2) 1-3   (3) +3 
15- Contato ou observação de animais silvetres: (1) sim (2) não 
16- O animal tem hábito de caça: (1) sim   (2) não 
17- Já viu o animal comendo carcaça de animais mortos? (1) sim   (2) não 
18- Há presença de roedores na propriedade? (1) sim   (2) não 
19- Há o controle de roedores na propriedade? (1) sim   (2) não 
 de que forma? (1) gatos   (2) veneno 
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APÊNDICE D – RESULTADOS DO TESTE SOROLÓGICO PARA BRUCELAS LISAS PARA OS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS  
 

 

Resultado do teste sorológico para brucelas lisas realizado para os animais domésticos do entorno do 
PNE, distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas 

 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 1 86 13 15,1 

Propriedade 2 61 7 11,5 

Propriedade 3 64 13 20,3 

Propriedade 4 68 1 1,5 

Propriedade 5 53 7 13,2 

Propriedade 9 65 12 18,5 

Propriedade 23 1 0 0 

Propriedade 24 10 0 0 

Propriedade 33 57 0 0 

Bovino 

Total 465 53 11,4 

Propriedade 1 1 0 0 

Propriedade 2 3 0 0 

Propriedade 3 1 0 0 

Propriedade 4 3 0 0 

Propriedade 5 1 0 0 

Propriedade 9 2 0 0 

Propriedade 10 1 0 0 

Propriedade 11 1 0 0 

Propriedade 12 1 0 0 

Propreidade 13 1 0 0 

Propriedade 14 1 0 0 

Propriedade 15 1 0 0 

Propriedade 16 4 0 0 

Propriedade 17 1 0 0 

Propriedade 18 1 0 0 

Propriedade 21 2 0 0 

Propriedade 22 5 0 0 

Propriedade 23 3 0 0 

Propriedade 24 1 0 0 

Propriedade 25 2 0 0 

Propriedade 29 2 0 0 

Propriedade 30 1 0 0 

Propriedade 32 3 0 0 

Propriedade 33 4 0 0 

Propriedade 35 2 0 0 

Cão doméstico 

Total 48 0 0 
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Resultado do teste sorológico para brucelas lisas realizado para os animais domésticos do Pantanal, 
distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas 

 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 1 37 2 5,4 

Propriedade 2 63 6 9,5 

Propriedade 3 47 8 17,0 

Propriedade 9 35 18 51,4 

Propriedade 10 49 1 2,0 

Propriedade 11 61 2 3,3 

Propriedade 12 64 2 3,1 

Bovino 

Total 356 39 11,0 

Propriedade 2 3 0 0 

Propriedade 3 3 0 0 

Propriedade 4 1 0 0 

Propriedade 5 8 0 0 

Propriedade 8 5 2 40,0 

Propriedade 9 2 0 0 

Cão doméstico 

Total 22 2 9,1 

 
 
Resultado do teste sorológico para brucelas lisas realizado para os animais domésticos do entorno do 

Parque Estadual do Cantão, distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas 
 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 1 61 6 9,8 

Propriedade 2 119 10 8,4 

Propriedade 3 60 1 1,7 

Propriedade 8 60 3 5,0 

Propriedade 10 64 7 10,9 

Propriedade 12 60 4 6,7 

Bovino 

Total 424 31 7,3 

Propriedade 1 12 0 0 

Propriedade 2 4 0 0 

Propriedade 3 1 0 0 

Propriedade 4 1 0 0 

Propriedade 6 1 0 0 

Propriedade 7 1 0 0 

Propriedade 8 2 0 0 

Propriedade 9 1 0 0 

Propriedade 10 3 0 0 

Propriedade 11 2 0 0 

Propriedade 12 1 0 0 

Assentamento 3 1 0 0 

Assentamento 4 9 0 0 

Cão doméstico 

Total 39 0 0 



264 

 

APÊNDICE E – RESULTADO DO TESTE SOROLÓGICO PARA Leptospira spp. PARA OS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS  
 

 

Resultado do teste sorológico para Leptospira spp. para os animais domésticos do entorno do Parque 
Nacional das Emas, distribuído em função das espécies e propriedades amostradas 

 
 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 1 85 50 58,8 

Propriedade 2 60 46 76,7 

Propriedade 3 64 52 81,3 

Propriedade 4 68 61 89,7 

Propriedade 5 54 35 64,8 

Propriedade 9 65 40 61,5 

Propriedade 23 1 1 100,0 

Propriedade 24 10 6 60,0 

Propriedade 33 57 51 89,5 

Bovino 

Total 464 342 73,7 

Propriedade 1 3 0 0 

Propriedade 2 3 2 66,7 

Propriedade 3 1 1 100,0 

Propriedade 4 7 0 0 

Propriedade 5 2 0 0 

Propriedade 6 1 0 0 

Propriedade 7 2 0 0 

Propriedade 8 2 0 0 

Propriedade 9 4 0 0 

Propriedade 10 1 0 0 

Propriedade 11 1 0 0 

Propriedade 12 3 0 0 

Propriedade 13 1 0 0 

Propriedade 14 1 0 0 

Propriedade 15 1 0 0 

Propriedade 16 4 0 0 

Propriedade 17 2 0 0 

Propriedade 18 3 0 0 

Propriedade 19 1 0 0 

Propriedade 20 5 0 0 

Propriedade 21 6 1 16,7 

Propriedade 22 2 0 0 

Propriedade 23 3 0 0 

Propriedade 24 2 0 0 

Propriedade 25 2 0 0 

Propriedade 26 1 0 0 

Cão doméstico 

Propriedade 28 2 0 0 

(continua) 



265 

 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 29 2 0 0 

Propriedade 30 2 1 50,0 

Propriedade 32 3 0 0 

Propriedade 33 4 0 0 

Propriedade 34 2 0 0 

Propriedade 35 3 1 33,3 

Propriedade 36 1 0 0 

Cão doméstico 

Total 83 6 7,2 

Propriedade 9 1 0 0 

Propriedade 13 1 0 0 

Propriedade 15 1 0 0 

Propriedade 21 2 0 0 

Propriedade 23 1 0 0 

Propriedade 24 1 0 0 

Propriedade 27 1 0 0 

Propriedade 31 1 0 0 

Gato doméstico 

Total 9 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(conclusão) 
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Resultado do teste sorológico para Leptospira spp. para os animais domésticos das propriedades rurais do 
Pantanal, distribuído em função das espécies e propriedades amostradas 

 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 1 37 26 70,3 

Propriedade 2 63 43 68,3 

Propriedade 3 47 26 55,3 

Propriedade 9 35 29 82,9 

Propriedade 10 49 33 67,3 

Propriedade 11 50 33 66,0 

Propriedade 12 64 46 71,9 

Bovino 

Total 345 236 68,4 

Propriedade 2 4 0 0 

Propriedade 3 5 1 20,0 

Propriedade 4 1 0 0 

Propriedade 5 8 5 62,5 

Propriedade 8 5 0 0 

Propriedade 9 3 0 0 

Propriedade 11 3 1 33,3 

Cão doméstico 

Total 29 7 24,1 

Propriedade 1 1 0 0 

Propriedade 5 4 0 0 

Propriedade 6 1 0 0 

Propriedade 7 2 1 50,0 

Propriedade 9 1 0 0 

Propriedade 11 1 0 0 

Gato doméstico 

Total 10 1 10,0 
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Resultado do teste sorológico para Leptospira spp. para os animais domésticos do entorno do Parque 
Estadual do Cantão, distribuído em função das espécies e propriedades amostradas 

 

Espécie Local Examinados Positivos % Positivos 

Propriedade 1 61 52 85,2 

Propriedade 2 119 66 55,5 

Propriedade 3 60 51 85,0 

Propriedade 8 60 51 85,0 

Propriedade 10 64 39 60,9 

Propriedade 12 60 53 88,3 

Bovino 

Total 424 312 73,6 

Propriedade 1 18 3 16,7 

Propriedade 2 5 1 20,0 

Propriedade 3 2 0 0 

Propriedade 4 2 0 0 

Propriedade 5 1 1 100,0 

Propriedade 6 1 0 0 

Propriedade 7 1 0 0 

Propriedade 8 2 0 0 

Propriedade 9 2 0 0 

Propriedade 10 2 0 0 

Propriedade 11 4 2 50,0 

Propriedade 12 1 0 0 

Assentamento 1 1 1 100,0 

Assentamento 2 1 0 0 

Assentamento 3 4 0 0 

Assentamento 4 9 1 11,1 

Cão doméstico 

Total 56 9 16,1 

Propriedade 2 1 0 0 

Propriedade 6 2 0 0 

Propriedade 8 1 0 0 

Propriedade 11 2 0 0 

Assentamento 3 2 0 0 

Assentamento 4 2 0 0 

Gato doméstico 

Total 10 0 0 
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 APÊNDICE F – RESULTADO DO TESTE SOROLÓGICO PARA Toxoplasma gondii PARA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS  

 

 

Resultado do teste sorológico para Toxoplasma gondii realizado para os animais domésticos do entorno do Parque Nacional das Emas, distribuídos em função das 
espécies e propriedades amostradas e títulação máxima de anticorpos encontrada 

 

N°. Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Animais  
positivos 

Propriedade 1 85  - -  0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 2 56 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 3 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 4 68 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 5 54 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 9 62 - - 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 23 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 24 10 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 33 57 - - 1 0 0 0 0 0 1 

Total 454  - -  1 1 0 0 0 0 2 

Bovino 

% Positivos    - -  0,2 0,2 0 0 0 0 0,4 

Propriedade 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Propriedade 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade  5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Cão doméstico 

Propriedade 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(continua) 
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N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Animais positivos 

Propriedade 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 16 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 21 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 23 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 29 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Propriedade 32 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 33 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Propriedade 35 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Total                     55 4 4 3 4 0 1 0 0 16 

Cão doméstico 

% Positivos   7,3 7,3 5,5 7,3 0 1,8 0 0 29,1 

Propriedade 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Propriedade 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Propriedade 21 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Propriedade 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Propriedade 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 27 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Propriedade 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 9 1 0 1 0 1 1 3 0 7 

Gato doméstico 

% Positivos 9 11,1 0 11,1 0 11,1 11,1 33,3 0 77,8 

(conclusão) 
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 Resultado do teste sorológico para Toxoplasma gondii realizado para os animais domésticos do Pantanal, distribuídos em função das espécies e propriedades 

amostradas e titulação máxima de anticorpo encontrada 
 

N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Animais 
 positivos 

Propriedade 1 37 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 2 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 3 47 - - 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 9 30 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 10 49 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 11 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 12 63 - - 0 1 0 0 0 0 1 

Total 348  -  - 0 2 0 0 0 0 2 

Bovino 

% Positivos    -  - 0 0,6 0 0 0 0 0,6 

Propriedade 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Propriedade 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 5 8 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Propriedade 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 11 4 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Total 27 2 1 4 3 0 0 0 1 11 

Cão doméstico 

% Positivos   7,4 3,7 14,8 11,1 0 0 0 3,7 40,7 

Propriedade 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Propriedade 5 4 0 0 0 0 2 0 0 2 4 

Propriedade 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Propriedade 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 10 0 1 0 1 4 0 1 2 9 

Gato doméstico 

% Positivos   0 10,0 0 10,0 40,0 0 10,0 20,0 90,0 
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Resultado do teste sorológico para Toxoplasma gondii realizado para os animais domésticos do entorno do Parque Estadual do Cantão, distribuídos em função das 
espécies e propriedades amostradas e titulação máxima de anticorpos encontrada 

 

 

N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Animais  
positivos 

Propriedade 1 61  -  - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 2 118 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 3 60 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 8 60 - - 0 0 1 0 0 0 1 

Propriedade 10 63 - - 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 12 60  -  - 0 0 0 0 0 0 0 

Total 422 - - 0 0 1 0 0 0 1 

Bovino 

% Positivos    - -  0 0 0,2 0 0 0 0,2 

Propriedade 1 14 3 0 1 3 0 1 0 0 8 

Propriedade 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 10 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Propriedade 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Assentamento 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assentamento 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Assentamento 4 9 1 0 0 2 0 1 0 0 4 

Total 46 4 2 3 11 0 2 0 0 22 

Cão doméstico 

% Positivos  8,7 4,3 6,5 23,9 0 4,3 0 0 47,8 

(continua) 
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 N° Animais Positivos - Titulação Máxima 

Espécie Local Examinados 
16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Animais 
positivos 

Propriedade 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Propriedade 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Propriedade 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Propriedade 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assentamento 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Assentamento 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Total 10 0 1 1 1 0 2 2 1 8 

Gato doméstico 

% Positivos   0 10,0 10,0 10,0 0 20,0 20,0 10,0 80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(conclusão) 
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APÊNDICE G – RESULTADO DO TESTE SOROLÓGICO PARA O VÍRUS DA RAIVA PARA OS 

ANIMAIS DOMÉSTICOS  
 
 

Resultado do teste sorológico para o vírus da raiva realizado para os animais domésticos do entorno do 
Parque Nacional das Emas, distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas e 
título de anticorpo encontrado 

 

Espécie Local Examinados 
Total de animais 
com título ≥0,50 

%  
Positivos 

Propriedade 1 1 0 0 

Propriedade 2 3 0 0 

Propriedade 3 1 0 0 

Propriedade 4 6 0 0 

Propriedade 5 1 0 0 

Propriedade 6 1 1 100,0 

Propriedade 7 1 0 0 

Propriedade 8 2 2 100,0 

Propriedade 9 2 1 50,0 

Propriedade 10 1 1 100,0 

Propriedade 11 1 0 0 

Propriedade 12 2 0 0 

Propriedade 13 1 0 0 

Propriedade 14 1 1 100,0 

Propriedade 15 1 1 100,0 

Propriedade 16 4 4 100,0 

Propriedade 17 1 0 0 

Propriedade 18 2 0 0 

Propriedade 20 3 0 0 

Propriedade 21 6 1 16,7 

Propriedade 22 2 0 0 

Propriedade 23 3 1 33,3 

Propriedade 24 1 0 0 

Propriedade 25 2 1 50,0 

Propriedade 28 2 1 50,0 

Propriedade 29 2 2 100,0 

Propriedade 30 2 1 50,0 

Propriedade 32 3 0 0,0 

Propriedade 33 4 0 0,0 

Propriedade 34 1 1 100,0 

Propriedade 35 3 2 66,7 

Cão doméstico 

Total 66 21 31,8 

Propriedade 9 1 0 
Propriedade 13 1 0 
Propriedade 15 2 0 
Propriedade 21 2 0 

Propriedade 23 1 0 

Propriedade 27 1 0 

Propriedade 31 1 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Gato doméstico 

Total 9 0 0 
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Resultado do teste sorológico para o vírus da raiva realizado para os animais domésticos das propriedades 
do Pantanal, distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas e título de 
anticorpo encontrado 

 

Espécie Local Examinados 
Total de 

animais com 
título ≥0,50 

%  
Positivos 

Propriedade 2 3 0 0 

Propriedade 3 4 0 0 

Propriedade 4 1 0 0 

Propriedade 5 6 3 50,0 

Propriedade 8 3 0 0 

Propriedade 9 2 1 50,0 

Propriedade 11 5 1 20,0 

Cão doméstico 

Total 24 5 20,8 

Propriedade 1 1 0 0 

Propriedade 5 4 0 0 

Propriedade 6 1 1 100,0 

Propriedade 7 2 0 0 

Propriedade 9 1 1 100,0 

Propriedade 11 1 0 0 

Gato doméstico 

Total 10 2 20,0 
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Resultado do teste sorológico para o vírus da raiva realizado para os animais domésticos do entorno do 
Parque Estadual do Cantão, distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas e 
título de anticorpo encontrado 

 

Espécie Local Examinados 
Total de 

animais com 
título ≥0,50 

%  
Positivos 

Propriedade 1 15 2 13,3 

Propriedade 2 5 1 20,0 

Propriedade 3 2 0 0 

Propriedade 4 2 0 0 

Propriedade 6 1 0 0 

Propriedade 7 1 0 0 

Propriedade 8 2 0 0 

Propriedade 9 2 0 0 

Propriedade 10 3 0 0 

Propriedade 11 3 1 33,3 

Propriedade 12 1 0 0 

Assentamento 2 1 0 0 

Assentamento 3 3 0 0 

Assentamento 4 9 0 0 

Cão doméstico 

Total 50 4 8,0 

Propriedade 2 1 1 100,0 

Propriedade 6 2 0 0 

Propriedade 8 1 0 0 

Propriedade 11 2 0 0 

Assentamento 3 1 0 0 

Assentamento 4 2 0 0 

Gato doméstico 

Total 9 1 11,1 
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 APÊNCIDE H – RESULTADO DO TESTE SOROLÓGICO PARA O VÍRUS DA CINOMOSE PARA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS  

 
 

Resultado do teste sorológico para o vírus da cinomose realizado para os cães domésticos do entorno do Parque Nacional das Emas, distribuídos em função das 
propriedades amostradas e titulação máxima de anticorpos encontrada 

 

N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

8 16 32 64 128 256 512 1024 

Total de animais  
com título ≥8 

Propriedade 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

Propriedade 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 4 7 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

Propriedade 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Propriedade 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 16 4 1 2 0 0 0 1 0 0 4 

Propriedade 17 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Propriedade 18 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Propriedade 19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Propriedade 20 5 0 2 0 1 0 0 0 1 4 

Propriedade 21 6 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Propriedade 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cão doméstico 

Propriedade 23 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

(continua) 
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N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

8 16 32 64 128 256 512 1024 

Total de animais  
com título ≥8 

Propriedade 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 30 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Propriedade 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 35 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

Propriedade 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total                       83 4 11 6 4 1 2 1 1 30 

Cão doméstico 

% Positivos   4,8 13,3 7,2 4,8 1,2 2,4 1,2 1,2 36,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(conclusão) 
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 Resultado do teste sorológico para o vírus da cinomose realizado para os cães domésticos do Pantanal, distribuídos em função das propriedades amostradas e 

titulação máxima de anticorpos encontrada 
 

N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

8 16 32 64 128 256 512 1024 

Total de animais  
com título ≥8 

Propriedade 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Propriedade 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Propriedade 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 5 6 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

Propriedade 8 4 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

Propriedade 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 11 5 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

Total 28 1 2 4 2 6 0 0 0 15 

Cão doméstico 

% Positivos   3,6 7,1 14,3 7,1 21,4 0 0 0 53,6 
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Resultado do teste sorológico para o vírus da cinomose realizado para os cães domésticos do entorno do Parque Estadual do Cantão, distribuídos em função das 
propriedades amostradas e titulação máxima de anticorpos encontrada 

 

N° Animais Positivos - Titulação Máxima 
Espécie Local Examinados 

8 16 32 64 128 256 512 1024 

Total de animais  
com título ≥8 

Propriedade 1 19 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Propriedade 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Propriedade 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Propriedade 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Propriedade 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 8 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

Propriedade 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 10 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Propriedade 11 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Propriedade 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Assentamento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Assentamento 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Assentamento 3 6 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Assentamento 4 9 0 1 1 2 0 1 0 0 5 

Total 63 0 9 5 9 2 1 0 0 26 

Cão doméstico 

% Positivos     14,3 7,9 14,3 3,2 1,6 0 0 41,3 
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APÊNCIDE I – RESULTADO DOS TESTES MOLECULARES PARA Babesia spp. E Hepatozoon spp. PARA 

OS ANIMAIS DOMÉSTICOS  

 
 
Resultados dos testes moleculares para Babesia spp. e Hepatozoon spp. realizados para os animais 

domésticos do entorno do Parque Nacional das Emas, distribuídos em função das espécies e 
propriedades amostradas 

 

Babesia spp. Hepatozoon spp. 
Espécie Local Examinados 

Pos. %  Pos. % 

Propriedade 1 3 0 0  2 66,7 

Propriedade 2 3 1 33,3  3 100,0 

Propriedade 3 1 1 100  1 100,0 

Propriedade 4 5 0 0  5 100,0 

Propriedade 5 2 0 0  1 50,0 

Propriedade 6 1 0 0  0 0 

Propriedade 7 1 0 0  0 0 

Propriedade 8 2 0 0  0 0 

Propriedade 9 4 0 0  2 50,0 

Propriedade 10 1 0 0  1 100,0 

Propriedade 12 2 0 0  2 100,0 

Propriedade 13 1 0 0  1 100,0 

Propriedade 14 1 0 0  0 0 

Propriedade 15 1 0 0  1 100,0 

Propriedade 16 4 0 0  0 0 

Propriedade 17 1 0 0  1 100,0 

Propriedade 18 2 0 0  0 0 

Propriedade 19 1 0 0  0 0 

Propriedade 20 4 2 50,0  0 0 

Propriedade 21 4 0 0  2 50,0 

Propriedade 22 2 1 50,0  1 50,0 

Propriedade 23 4 0 0  0 0 

Propriedade 25 2 0 0  1 50,0 

Propriedade 29 2 0 0  0 0 

Propriedade 30 2 0 0  1 50,0 

Propriedade 32 3 0 0  3 100,0 

Propriedade 34 1 0 0  0 0 

Propriedade 35 3 0 0  1 33,3 

Cão doméstico 

Total 63 5 7,9  29 46,0 

Propriedade 21 2 0 0  0 0 

Propriedade 15 1 0 0  1 100,0 

Propriedade 13 1 0 0  0 0 

Propriedade 23 1 0 0  0 0 

Propriedade 31 1 0 0  1 100,0 

Propriedade 9 1 0 0  1 100,0 

Gato doméstico 

Total 7 0 0  3 42,9 
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Resultados dos testes moleculares para Babesia spp. e Hepatozoon spp. realizados para os animais 
domésticos do Pantanal, distribuídos em função das espécies e propriedades amostradas 

 

Babesia spp. Hepatozoon spp. 
Espécie Local Examinados 

Pos. % Pos. % 

Propriedade 2 3 0 0 2 66,7 

Propriedade 3 4 0 0 3 75,0 

Propriedade 4 1 0 0 1 100,0 

Propriedade 5 5 0 0 4 80,0 

Propriedade 8 4 0 0 4 100,0 

Propriedade 9 2 0 0 2 100,0 

Cão doméstico 

Total 19 0 0 16 84,2 

Propriedade 1 1 0 0 0 0 

Propriedade 5 3 0 0 2 66,7 

Propriedade 6 1 0 0 1 100,0 

Propriedade 7 2 0 0 1 50,0 

Propriedade 9 1 0 0 0 0 

Propriedade 11 1 0 0 0 0 

Propriedade 12 1 0 0 0 0 

Gato doméstico 

Total 10 0 0 4 40,0 
 
 

Resultados dos testes moleculares para Babesia spp. e Hepatozoon spp. realizados para os animais 
domésticos do entorno do Parque Estadual do Cantão, distribuídos em função das espécies e 
propriedades amostradas. 

 

Babesia spp. Hepatozoon spp. 
Espécie Local Examinados 

Pos. % Pos. % 

Propriedade 1 16 4 25,0 12 75,0 

Propriedade 2 5 0 0 3 60,0 

Propriedade 4 1 0 0 1 100,0 

Propriedade 6 1 0 0 0 0 

Propriedade 7 1 0 0 1 100,0 

Propriedade 8 2 0 0 2 100,0 

Propriedade 9 1 0 0 1 100,0 

Propriedade 10 3 0 0 3 100,0 

Propriedade 11 3 0 0 3 100,0 

Propriedade 12 1 0 0 1 100,0 

Assentamento 2 1 0 0 1 100,0 

Assentamento 3 4 0 0 2 50,0 

Assentamento 4 8 1 12,5 6 75,0 

Cão doméstico 

Total 47 5 10,6 36 76,6 

Propriedade 1 1 0 0 0 0 

Propriedade 6 2 0 0 0 0 

Propriedade 11 2 0 0 0 0 
Gato doméstico 

Total 5 0 0 0 0 
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APÊNDICE J – RESULTADO DOS TESTES MOLECULARES PARA OS HEMOPLASMAS FELINOS 

PARA OS GATOS DOMÉSTICOS  
 

 

Resultados dos testes moleculares para Mycoplasma haemofelis, ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ e 
‘Ca. Mycoplasma turicensis’ realizados para os gatos domésticos do entorno do Parque 
Nacional das Emas, distribuídos em função das propriedades amostradas 

 

M. haemofelis 
‘Ca. M. 

haemominutum’ 
‘Ca. M. 

turicensis’ Espécie Local Examinados 

Pos. % Pos. % Pos. % 

Propriedade 9 1 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 13 1 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 15 1 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 21 2 1 50,0 0 0 0 0 

Propriedade 23 1 0 0 0 0 1 100,0 

Propriedade 31 1 0 0 0 0 0 0 

Gato 
doméstico 

Total 7 1 14,3 0 0 1 14,3 

 
Resultados dos testes moleculares para Mycoplasma haemofelis, ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ e 

‘Ca. Mycoplasma turicensis’ realizados para os gatos domésticos do Pantanal, distribuídos em 
função das propriedades amostradas 

 

M. haemofelis 
‘Ca. M. 

haemominutum’ 
‘Ca.  

M. turicensis’ Espécie Local Examinados 

Pos. % Pos. % Pos. % 

Propriedade 1 1 1 100,0 1 100,0 0 0 

Propriedade 5 3 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 6 1 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 7 2 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 9 1 0 0 1 100,0 0 0 

Propriedade 11 1 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 12 1 0 0 0 0 0 0 

Gato 
domestico 

Total 10 1 10,0 2 20,0 0 0 

 
Resultados dos testes moleculares para Mycoplasma haemofelis, ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ e 

‘Ca. Mycoplasma turicensis’ realizados para os gatos domésticos do entorno do Parque 
Estadual do Cantão, distribuídos em função das propriedades amostradas 

 

M. haemofelis 
‘Ca. M. 

haemominutum’ 
‘Ca.  

M. turicensis’ Espécie Local Examinados 
Pos. % Pos. % Pos. % 

Propriedade 1 1 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 6 2 0 0 0 0 0 0 

Propriedade 11 2 0 0 0 0 0 0 

Gato 
doméstico 

Total 5 0 0 0 0 0 0 

 




