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RESUMO 

Toxoplasma gondii é um protozoário parasito intracelular obrigatório, causador da 

toxoplasmose, uma importante zoonose. Essa doença tem sido objetivo de diversos 

estudos que visam à compreensão de seus aspectos clínicos, epidemiológicos e até 

mesmo econômicos. Nos animais silvestres, a infecção por T. gondii é comum e 

existem relatos na literatura sobre a ocorrência do parasito em diversas espécies, 

porém, dados que atestem sua presença no tamanduá bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla, Linnaeus 1758) são escassos. Ainda nos animais, tais aspectos são 

importantes uma vez que estes atuam como repositores do parasito. Contudo, o 

conhecimento da história natural da maioria das zoonoses parasítárias na América 

do Sul ainda é pouco compreendido tanto nos humanos quanto nos animais. 

Particularmente nos últimos, a dificuldade na obtenção de amostras e o 

conhecimento insuficiente da biologia, ecologia e comportamento limitam estas 

pesquisas. O presente estudo objetiva identificar a presença de T. gondii no 

tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), um importante animal selvagem da 

fauna brasileira. Para isso, realizou-se o Teste de Aglutinação Modificada para 

detecção de anticorpos anti T. gondii. Até o presente, foram analisadas 12 amostras 

de soro de animais de vida livre, sendo 5 reagentes. Esses dados são inéditos para 

animais dessa espécie da região Noroeste do Estado de São Paulo. 

 

 INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório, causador da 

toxoplasmose, que pode afetar tanto humanos quanto animais (DUBEY et al., 2012). 

Diversos estudos atestam a presença do parasito em animais selvagens, porém, 

relatos de sua presença em Myrmecophaga tridactyla são escassos.  

Dados sobre a soroprevalência de T. gondii podem auxiliar a dimensionar os 

problemas ocasionados pela doença em uma determinada região (BONNA et al., 

2006). Dessa forma, estudos sobre a presença do parasito em M. tridactyla são 

fundamentais para a compreensão dos aspectos clínicos e epidemiológicos da 

toxoplasmose nessa espécie. 
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OBJETIVOS 

O presente estudo objetiva identificar a presença de T. gondii nos tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), um importante animal silvestre da região 

Noroeste do Estado de São Paulo. 

 

METODOLOGIA 

As amostras analisadas foram obtidas em um Hospital Veterinário da região, 

onde são realizados atendimentos emergenciais em animais silvestres acidentados 

que são trazidos por órgãos competentes. O soro foi obtido através de centrifugação 

do sangue total coletado em tubo seco. Para identificar a presença do parasito nas 

amostras biológicas, foi realizado o Teste de Aglutinação Modificada (MAT) 

considerando o ponto de corte ≥ 1:25. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os problemas epidemiológicos, clínicos e, inclusive, econômicos, causados 

pela infecção por T. gondii, têm sido objeto de diversos estudos visando uma 

compreensão ampla dos problemas decorrentes da infecção pelo parasito (BEYER; 

SHEVKUNOVA, 1986; SILVA, et al., 2005; ELMORE et al., 2010). 

A presença de T. gondii em animais silvestres é relatada na literatura 

Entretanto, dados que atestem a presença desse parasito em M. tridactyla são 

escassos. Em um estudo feito por Vitaliano et al., (2014) a presença desse 

protozoário em tamanduás-bandeiras do estado de São Paulo foi relatada pela 

primeira vez. Carneiro et al., (2014) avaliaram 6 amostras de soro de M. tridactyla 

oriundas de outro estado pelo mesmo método diagnóstico, porém, nenhuma delas 

foi reagente 

Estudos sobre a soroprevalência de T. gondii auxiliam no controle e 

vigilância da toxoplasmose (CARNEIRO et al., 2014). Assim, o presente estudo tem 

grande valia, pois pode fornecer informações sobre a ocorrência da doença em um 

importante animal silvestre da região Noroeste do Estado de São Paulo, o que 

possibilita um futuro planejamento e elaboração de medidas preventivas. 

É importante salientar que o presente estudo foi aprovado pelo 

CEUA/UNIRP (protocolo no. 04/2014) CEUA/FAMERP (protocolo no. 001-
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003298/2014) e SISBIO (protocolo no. 43854-1), e tem financiamento da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), na modalidade de 

Auxílio à Pesquisa (2014/05302-8) e Bolsa de Iniciação científica (2014/25872-3). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram obtidas 12 amostras de sangue de Myrmecophaga tridactyla, sendo 8 

oriundas de machos adultos e 4 de fêmeas adultas, com peso médio de 17,84 ± 2,17 

kg. O MAT foi reagente em cinco amostras, com titulações de ≥ 1:25, ≥ 1:50 em 

duas amostras, ≥ 1:100 e ≥ 1:500. 
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