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RESUMO 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário coccídeo formador de cistos teciduais, que tem 

como hospedeiros definitivos os felídeos, e como hospedeiros intermediários mamíferos 

e aves. É um parasito disseminado em todos os continentes, que infecta 

aproximadamente um terço da população humana e pode causar encefalite fatal em 

pacientes imunodeficientes. Nos animais, tem relevância principalmente em pequenos 

ruminantes, por causar abortos e outras alterações reprodutivas. Quirópteros podem se 

infectar com T. gondii e atuarem como fonte de infecção para animais silvestres, 

domésticos e o homem. No Brasil, ocorre uma alta variabilidade genética do parasito, 

que pode ser explicada pela grande variedade de hospedeiros no ambiente silvestre. 

Objetivou-se com este estudo determinar a frequência de infecção em quirópteros de 

vida livre no estado da Bahia por T. gondii e realizar o isolamento in vivo do 

protozoário a partir desses animais. Foram utilizadas 124 amostras, provenientes de 97 

indivíduos de sete espécies de morcegos, capturados entre os anos de 2008 e 2015, 

sendo encontrados dois indivíduos positivos por meio da PCR de tecidos, 

correspondendo a 2,06% de positividade. Nenhum isolamento foi realizado uma vez que 

os tecidos disponíveis para bioensaio apresentaram-se negativos na PCR. 

 

Palavras-chave: Apicomplexa, Chiroptera, morcego, Toxoplasmatinae, Bahia. 
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ABSTRACT 

 

Toxoplasma gondii is a cyst-forming protozoan coccidia, which has felids as definitive 

hosts, and mammals and birds as intermediate hosts. It’s distributed in all continents and 

infects about a third of the human population. T. gondii can cause fatal encephalitis in 

immunodeficient patients. In animals, it’s relevant mainly in small ruminants, for 

causing abortions and other reproductive abnormalities. Bats can become infected with 

T. gondii and act as a source of infection for wild and domestic animals and man. In 

Brazil, there is a high genetic variability of the parasite, which can be explained by the 

great variety of hosts in the wild environment. The objective of this study was to 

determine the frequency of free-living bats infection in Bahia by T. gondii and perform 

in vivo isolation of the parasite from these animals. A total of 124 samples were used 

from 97 individuals of seven species of bats, caught between the years 2008 and 2015. 

Two animals were positive by tissue PCR, corresponding to 2.06% of positivity. No 

isolation was achieved once the tissue available for bioassay showed to be negative by 

PCR. 

Keywords: Apicomplexa, Chiroptera, bat, Toxoplasmatinae, Bahia. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário coccídeo, identificado na primeira década 

do século XX, simultaneamente por pesquisadores brasileiros e franceses (NICOLLE e 

MANCEAUX, 2009; SPLENDOR, 2009). É geneticamente correlato a outros 

protozoários da subfamília Toxoplasmatinae, como Neospora caninum, N. huguesi, 

Hammondia hammondi e H. heydorni (ELLIS et al., 1999). As espécies do gênero 

Hammondia são pouco patogênicas, com baixa relevância clínica (DUBEY e 

SREEKUMAR, 2003), enquanto que os parasitas do gênero Neospora são responsáveis 

por severos prejuízos à pecuária, especialmente por causas reprodutivas (MOORE et al., 

2013). 

A exposição a T. gondii é comum nos animais homeotérmicos, incluindo o 

homem. Estima-se que um terço da população mundial esteja infectada pelo 

protozoário. Apesar da infecção em humanos ser geralmente assintomática, casos de 

toxoplasmose aguda severa têm sido relatados (GLASNER et al., 1992; DEMAR et al., 

2007; CARME et al., 2009) e estudos têm sugerido que haja uma associação entre 

infecção crônica pelo protozoário com esquizofrenia e mal de Alzheimer (DICKERSON 

et al., 2014).  

 A ordem Chiroptera compreende os únicos mamíferos capazes de realizar voo 

verdadeiro, e inclui os morcegos e as raposas-voadoras, sendo que apenas morcegos 

ocorrem na América do Sul. Estes mamíferos são capazes de realizar grandes 

deslocamentos e tem um papel fundamental no ecossistema, colaborando para o 

controle de pragas e dispersão de sementes (HUTSON et al., 2001).  

 Apesar de escassos, estudos já demonstraram que quirópteros podem se infectar 

com T. gondii e podem desenvolver uma forma fatal da doença (SANGSTER et al., 

2012; CABRAL et al., 2013). Estes mamíferos podem interagir com outros animais 

silvestres, domésticos e o homem, podendo representar uma importante fonte de 

infecção para estas espécies, e disseminação de patógenos entre os ambientes silvestre e 

doméstico (HUTSON et al., 2001; MUHLDORFER et al., 2011). 

O Brasil possui uma rica diversidade de genótipos de T. gondii e acredita-se que 

a variedade da fauna local tenha colaborado para este surgimento. Pouco se conhece 
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sobre esta variabilidade genética, principalmente em animais silvestres, que podem 

albergar formas incomuns do protozoário, assim como a forma como estes animais 

podem se infectar. Faz-se necessário o estudo destes parasitos, visando auxiliar na 

compreensão da dinâmica do parasito no ambiente e da infecção nas diferentes espécies 

de morcegos. 
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2 – OBJETIVOS 

 

 Identificar novas espécies de hospedeiros de Toxoplasma gondii na fauna de 

quirópteros silvestres. 

 Determinar a frequência de infecção por T. gondii em sistema nervoso central de 

quirópteros capturados no estado da Bahia; 

 Isolar in vivo, genotipar e classificar cepas locais de T. gondii. 
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3 – HIPÓTESE 

 

Quiróteros no estado da Bahia são infectados naturalmente pelo protozoário 

Toxoplasma gondii. 
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4 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 - Descrição do parasito Toxoplasma gondii e breve histórico 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário coccídeo, do filo Apicomplexa, integrante 

da família Sarcocystidae, subfamília Toxoplasmatinae, juntamente com outros 

coccídeos geneticamente correlatos, como Hammondia hammondi, H. heydorni, 

Neospora caninum e N. hughesi (ELLIS et al., 1999). Suas primeiras descrições 

ocorreram simultaneamente no início do século XX, no Brasil, onde Splendor observou 

parasitos com formato de arco após uma alta mortalidade de coelhos de laboratório 

(SPLENDOR, 2009), enquanto que na Tunísia pesquisadores franceses descreveram as 

mesmas formas parasitárias em um pequeno roedor do norte da África (Ctenodactylus 

gundi). Nomeado provisoriamente de Leishmania gondii, após uma reavaliação 

detalhada o novo parasito foi renomeado Toxoplasma gondii. Toxo, do grego arco, e 

gondii, do hospedeiro Ctenodactylus gundi (NICOLLE e MANCEAUX, 2009). 

 O ciclo completo do parasito foi elucidado apenas em 1970, quando 

pesquisadores constataram que gatos alimentados experimentalmente com 

camundongos infectados por T. gondii eliminavam oocistos nas fezes três a cinco dias 

pós-infecção. Foram observadas também as fases de reprodução sexuada nos enterócitos 

felinos, com formação e eliminação de oocistos não esporulados (FRENKEL et al., 

1970). 

 

4.2 - Formas infectantes e ciclo biológico 

 

 Toxoplasma gondii apresenta três formas infectantes em seu ciclo biológico: 

taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos, estes últimos contidos nos oocistos esporulados. 

Apenas os felídeos são capazes de eliminar a forma de contaminação ambiental nas 

fezes (oocistos), como resultado da fase de multiplicação sexuada que ocorre nos 

enterócitos, sendo estes animais classificados como hospedeiros definitivos. As demais 

espécies de mamíferos e aves podem se infectar e albergar o parasita em cistos 

teciduais, ocorrendo nestes hospedeiros intermediários a fase assexuada do parasito 

(FRENKEL et al., 1970; MILLER et al., 1972). 
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 Os taquizoítos possuem formato de arco, medem aproximadamente 6,8 x 1,5-3 

µm e possuem uma extremidade apical e outra basal. Este estágio corresponde à fase de 

multiplicação rápida do parasito (tachos = velocidade, em grego). Os taquizoítos 

invadem a célula do hospedeiro pela extremidade apical e multiplicam-se de forma 

assexuada por endodiogenia, processo assexuado que origina duas células filhas 

idênticas a partir de uma célula mãe. Uma vez dentro da célula hospedeira, os 

taquizoítos são circundados por uma membrana, para sua proteção contra as defesas do 

hospedeiro, formando o vacúolo parasitóforo (SPEER et al., 1999; OUOLOGUEM e 

ROOS, 2014). 

 Os bradizoítos são morfologicamente semelhantes aos taquizoítos e multiplicam-

se de forma lenta, por endodiogenia, dentro do cisto tecidual (SPEER et al., 1999). Estes 

cistos atuam na proteção dos parasitos contra as defesas do hospedeiro e podem ser 

encontrados em diversos tecidos dos hospedeiros definitivos e intermediários, como 

músculo esquelético, cardíaco e sistema nervoso central, podendo persistir por toda a 

vida (ESTEBAN-REDONDO et al., 1999; CHEW et al., 2012).  

 Os oocistos medem 10 x 12 µm e são gerados após fecundação do macrogameta 

pelo microgameta nos enterócitos de felídeos previamente infectados com uma das três 

formas infectantes do parasito. São eliminados na forma não esporulada (não 

infectante), nas fezes destes hospedeiros e, no ambiente, em condições adequadas de 

umidade, temperatura e oxigenação, sofrem o processo de esporulação em dois a três 

dias. A esporulação resulta na formação de dois esporocistos internos, cada um 

contendo quatro esporozoítos. Após a ingestão, os esporozoítos são liberados do oocisto 

esporulado no lúmen intestinal, promovendo a infecção dos enterócitos (FRENKEL et 

al., 1970; MILLER et al., 1972). Estima-se que um gato seja capaz de eliminar até 500 

milhões de oocistos durante a fase de excreção (FRITZ et al., 2012) 

O oocisto esporulado é o estágio de contaminação ambiental. Pode manter-se 

infectante no solo por até 18 meses (FRENKEL et al., 1975), na água por até 200 dias 

(DUBEY, 1998c) e na água salgada por até 18 meses, entre 10-25°C (LINDSAY e 

DUBEY, 2009). É resistente ao ozônio e aos desinfetantes comuns (WAINWRIGHT et 

al., 2007), entretanto é rapidamente inativado em altas temperaturas, perdendo a 

infectividade após um minuto a 60°C (DUBEY, 1998c). 
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 A contaminação de água e alimentos por oocistos esporulados possui grande 

relevância em saúde pública. Grandes surtos de toxoplasmose humana têm sido 

relacionados à contaminação de fontes de água por fezes de felídeos infectados e pela 

ingestão de alimentos mal preparados (BAHIA-OLIVEIRA et al., 2003; EKMAN et al., 

2012). Na produção animal, contaminação de pastagens e alimentos por oocistos 

esporulados resulta em abortos e prejuízos à pecuária (LI et al., 2010). 

Após ingestão, o cisto tecidual sofre digestão das enzimas proteolíticas do 

estômago e intestino delgado, sendo lisado e ocorrendo a liberação dos bradizoítos no 

lúmen intestinal. Estes penetram o epitélio intestinal e, após divisões assexuadas, 

convertem-se em taquizoítos, iniciando a parasitemia e infecção de outros órgãos 

(DUBEY, 1998a). Os bradizoítos podem manter a infectividade por dias em 

temperatura de resfriamento, mas são inativados por congelamento a -10°C ou 

aquecimento acima de 60ºC (EL-NAWAWI et al., 2008). Taquizoítos , ao contrário dos 

bradizoítos , são pouco resistentes à ação da pepsina e tripsina, sendo considerados 

pouco relevantes na transmissão oral (DUBEY, 1998b). 

 Após a fase de parasitemia, os taquizoítos convertem-se em bradizoítos e 

formam cistos teciduais, os quais permanecem em estado de latência em indivíduos 

imunocompetentes. Embora a maioria dos indivíduos infectados permaneça 

assintomática, a imunossupressão pode resultar em reativação da doença, conversão dos 

bradizoítos em taquizoítos com ruptura dos cistos teciduais e consequente parasitemia 

(DJURKOVIC-DJAKOVIC e MILENKOVIC, 2001; DUBEY e JONES, 2008). 

 A transmissão congênita de T. gondii pode ocorrer devido à capacidade dos 

taquizoítos de atravessarem a placenta, o que pode resultar em natimortos, abortos e 

fetos malformados, como também no nascimento de indivíduos clinicamente hígidos, 

porém infectados. Estes últimos são importantes fontes de infecção, por manterem o 

parasito por longos períodos (DUBEY et al., 2008; WALLON et al., 2013). Uma breve 

descrição do ciclo biológico do parasito, com as principais vias de infecção, pode ser 

observada na figura 1. 
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Figura 1 – Ciclo de vida de Toxoplasma gondii. 

 

Fonte: (DUBEY, 1986). 

 

4.3 – Toxoplasmose humana e animal 

 

Toxoplasmose é uma enfermidade de caráter crônico, assintomática na maioria 

dos humanos e animais imunocompetentes. Indivíduos imunodeprimidos podem 

desenvolver a forma clínica da doença, com curso por vezes fatal. Este grupo de risco 

inclui os portadores de síndromes de imunodeficiência, pacientes transplantados e 

gestantes. Em humanos, os principais sinais clínicos são encefalite, coriorretinoidite, 

hipertermia, paresia e/ou ataxia, além de abortos e malformações fetais, como 

microcefalia e deficiência visual (AL-MEZAINE et al., 2010; CAPOBIANGO et al., 

2014; OGOINA et al., 2014).  

Em animais, especialmente em ruminantes, os principais sinais observados são 

reprodutivos, com abortos, natimortos e fetos malformados (LAFI et al., 2014). A 

infecção em felídeos é geralmente assintomática, mas alguns animais podem apresentar 
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letargia, anorexia, aborto, uveíte e sinais respiratórios, como dispneia e pneumonia, 

podendo ser fatal (SAKAMOTO et al., 2009; DUBEY e PROWELL, 2013). 

Há apenas dois casos registrados de toxoplasmose em quirópteros. Dois 

indivíduos, megaquirópteros, das espécies Pteropus conspicillatusi e Pteropus 

scapulatus, apresentaram comportamento anormal, com afastamento do grupo, ataxia, 

vocalização intensa e dispnéia e vieram a óbito dias após iniciarem os sinais clínicos. 

Após necrópsia e avaliação histopatológica, foram constatadas atrofia de musculatura 

esquelética, pneumonia intersticial e gliose de sistema nervoso central, com presença de 

macrófagos contendo parasitos em diversos órgãos e cistos teciduais em encéfalo e 

musculatura esquelética e cardíaca. Estas formas parasitárias foram identificadas como 

T. gondii por meio de exame imunoistoquímico (SANGSTER et al., 2012). 

 

4.4 – Variabilidade genética de Toxoplasma gondii 

 

 A estrutura genética dos isolados de T. gondii pode ser definida pela avaliação 

do polimorfismo do comprimento dos fragmentos de diversos loci, através da técnica de 

PCR com uso de enzimas de restrição. A amplificação de determinados genes 

possibilitou observar uma diversidade genética entre as cepas analisadas na América do 

Norte e Europa, permitindo sua classificação em três linhagens distintas, denominadas 

linhas clonais clássicas: tipo I, tipo II e tipo III. Cada linhagem compartilha 

características genéticas comuns, tanto como o padrão de virulência para camundongos, 

sendo o tipo I mais virulento que os demais (HOWE e SIBLEY, 1995). Recentemente, 

foi descrita uma nova linhagem clonal na América do Norte, denominada tipo 12, 

encontrada principalmente em animais selvagens e que engloba diversos genótipos 

previamente descritos, incluindo os tipos A e X (KHAN et al., 2011). 

 Com a evolução dos estudos e a introdução de novos marcadores moleculares, 

pode-se constatar que a classificação em três linhagens clonais não pode ser estendida 

aos isolados da América do Sul. Os genótipos sul-americanos, obtidos de animais 

silvestres e domésticos, têm demonstrado não respeitar um padrão bem definido, onde 

um mesmo isolado apresenta alelos das três linhagens, além de alelos nunca antes 

descritos. Estes genótipos são denominados não-clonais ou atípicos, e estudos têm sido 

realizados buscando-se adotar uma classificação genotípica local (PENA et al., 2008). 
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 Acredita-se que a alta variabilidade genética de T. gondii na América do Sul seja 

devido à grande variabilidade de hospedeiros intermediários, os quais podem albergar 

cistos teciduais de genótipos específicos em nichos ecológico distintos. Felídeos, 

silvestres e domésticos, podem ingerir estes hospedeiros intermediários, infectados por 

cepas diferentes, resultando em recombinação genética nos seus enterócitos durante fase 

de reprodução sexuada. Uma vez produzido o oocisto, este terá características genéticas 

novas, herdadas das duas cepas de origem (HOWE e SIBLEY, 1995; PENA et al., 

2008; GRIGG e SUNDAR, 2009). 

 Pena e colaboradores (2008) avaliaram 125 isolados brasileiros, com o uso de 11 

marcadores moleculares  (SAG1, SAG2, 5’3’SAG2, SAG2 alt, SAG3, BTUB, GRA6, 

c22-8, c29-2, L358, PK1, CS3 e Apico). Foram observados 48 genótipos distintos, 

sendo sugerida a classificação de quatro linhagens do Brasil: BrI, BrII, BrIII e BrIV. 

Mesmo utilizando-se esta classificação local, muitos genótipos descritos não seguem 

um padrão definido, não se encaixando nesta classificação (SILVA et al., 2014).  

A importância no estudo da variabilidade genética de T. gondii e na sua 

classificação em tipos clonais pode auxiliar no rastreamento de fontes de infecção. Uma 

vez detectado um determinado genótipo em um caso ou surto de toxoplasmose humana 

ou animal, é possível sugerir a provável via de infecção, com base nos genótipos 

descritos previamente nas diversas espécies animais. É possível investigar se a 

enfermidade foi causada por uma cepa disseminada em espécies domésticas ou houve 

introdução de um isolado típico de ambiente silvestre. Também é possível inferir sobre 

a virulência das cepas, auxiliando no tratamento e prognóstico dos pacientes (HOWE e 

SIBLEY, 1995; SILVA et al., 2014). 

Relatos recentes de toxoplasmose em humanos imunocompetentes têm sido 

relacionados a cepas de genótipos atípicos. Na última década, foram descritos dezenas 

de casos de toxoplasmose aguda severa na Guiana Francesa e Suriname. Todos os 

pacientes haviam ingerido carne de caça mal cozida e os resultados dos isolamentos e 

genotipagens indicaram a presença de genótipos não clonais, sugerindo a infecção por 

cepas selvagens. Esta forma agressiva da doença foi denominada “Toxoplasmose da 

selva equatorial” (DEMAR et al., 2007; CARME et al., 2009). 

Em Erechim, Rio Grande do Sul, foi observada uma prevalência de 

toxoplasmose ocular de 17,7% (187/1042) da população humana avaliada (GLASNER 
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et al., 1992). A avaliação do polimorfismo do fragmento amplificado de SAG2 revelou 

similaridade ao genótipo tipo I, embora não seja possível considerar esta classificação, 

visto que os genótipos sul americanos apresentam alta variabilidade genética 

(VALLOCHI et al., 2005). Na população estudada, a maior prevalência foi observada 

em indivíduos adultos imunocompetentes, quando comparada a jovens e crianças, 

sugerindo que a principal via de infecção é pós-natal ou oral (GLASNER et al., 1992; 

JONES et al., 2006). 

 

4.5 – Ordem Chiroptera 

 

 A ordem Chiroptera (do grego cheir, mão, e pteros, asa), compreende 

aproximadamente 1200 espécies de mamíferos que possuem mão adaptadas em asas, e 

são os únicos mamíferos capazes de realizar um voo verdadeiro. É dividida em duas 

subordens: Megachiroptera, composta por animais frugívoros da família Pteropodidae, 

que ocorrem na Ásia e Oceania, conhecidos como “raposas voadoras”; e 

Microchiroptera, representada pelos pequenos morcegos, com as demais 17 famílias da 

ordem. No Brasil, são encontradas aproximadamente 160 espécies de microquirópteros, 

distribuídas em nove famílias, representando 25% das espécies de mamíferos nativos 

(HUTSON et al., 2001; REIS et al., 2006). 

Três quartos das espécies de microquirópteros alimentam-se de insetos, 

principalmente lepidópteros, coleópteros e dípteros, sendo que as espécies frugívoras, 

polenívoras e nectarívoras podem incluir insetos em sua dieta. Existem três espécies 

hematófagas, mas apenas Desmodus rotundus tem predileção por sangue de mamíferos 

(HUTSON et al., 2001; MOOSMAN et al., 2012). 

 A importância ambiental dos quirópteros reside em sua grande capacidade de 

controle de pragas, colaborando para o controle de populações de insetos nocivos à 

agricultura, da polinização e dispersão de sementes em longas distâncias de uma grande 

variedade de gêneros vegetais (KALKA e KALKO, 2006; REIS et al., 2006). 

Estimativas indicam que um morcego insetívoro ingira 50% do próprio peso corporal 

em uma noite, exercendo um relevante controle populacional de artrópodes 

(MOOSMAN et al., 2012). Mesmo as espécies hematófagas têm importância no 
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ecossistema, atuando como predadores ou presas em sistemas complexos (KUNZ et al., 

2011). 

 

4.6 – Importância dos quirópteros na saúde pública 

 

Quirópteros têm sido alvo de estudos acerca de sua capacidade de albergar 

patógenos de impacto para a saúde pública, devido à capacidade potencial de 

disseminação em ambientes urbanos e rurais. O caso clássico de transmissão por 

morcegos é o vírus rábico, que tem esses animais como principais reservatórios no 

ambiente silvestre e causa perdas importantes para a pecuária, além da sua relevância na 

saúde pública (CARNEIRO et al., 2010; MUHLDORFER et al., 2011). 

É possível destacar outros patógenos albergados por estes animais e que 

apresentam relevância em saúde púlica, como fungos e protozoários. Histoplasmose é 

uma zoonose causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, que acomete principalmente 

o sistema respiratório de pacientes imunodeficientes, causando pneumonia e infecções 

generalizadas. Estes pacientes se infectam pela inalação de conídios em cavernas ou 

outros locais fechados e que apresentem grande quantidade de fezes de morcegos 

infectados que, na presença de calor e umidade, permitem o crescimento do fungo 

(LYON et al., 2004; GONZALEZ-GONZALEZ et al., 2014). 

O papel dos quirópteros como reservatórios de Leishmania spp. tem sido 

investigado em estudos recentes, sendo identificados nestes animais os agentes das 

leishmanioses visceral e cutânea. Foi comprovado também que os flebótomos vetores 

destas enfermidades realizam repasto sanguíneo em morcegos, sugerindo que estes 

indivíduos possuam papel relevante nas cadeias epidemiológicas das leishmanioses, 

especialmente pela sua alta mobilidade e interação com os ambientes urbano e silvestre 

(LAMPO et al., 2000; SAVANI et al., 2010; SHAPIRO et al., 2013). 

A antropização do ambiente selvagem, com consequente contato de quirópteros 

com animais domésticos, tem levado ao aparecimento de doenças antes desconhecidas. 

Dois exemplos relevantes foram os surtos causados pelo Nipah vírus e pelo Hendra 

vírus, no Sudeste Asiático e Oceania. Ambos os paramyxovirus são disseminados por 

excreções e secreções de megaquirópteros do gênero Pteropus que, ao serem ingeridas 

por suínos e equinos, respectivamente, podem resultar em óbito destes animais. 
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Enquanto que o contato dos produtores rurais e veterinários com os vírus veiculados 

pelos quirópteros é pouco relevante, a infecção destes profissionais pelo contato com os 

animais domésticos resultou em um grande número de vítimas (PULLIAM et al., 2012; 

MENDEZ et al., 2014). 

Centenas de óbitos humanos por encefalite fatal e doença respiratória foram 

registrados devido ao Nipah vírus, e a cadeia de produção de suínos dos países afetados 

foi comprometida, resultando em mais de um milhão de suínos sacrificados apenas na 

Malásia (CHUA et al., 1999; PULLIAM et al., 2012). Quanto ao Hendra vírus, o 

número de casos humanos é baixo, mas a enfermidade pode apresentar curso fatal em 

humanos (MENDEZ et al., 2014). 

  

4.7 – Infecção por Toxoplasma gondii em quirópteros 

 

Poucos estudos foram conduzidos buscando-se investigar o papel dos 

quirópteros na epidemiologia de Toxoplasma gondii. Os relatos concentram-se 

basicamente em observação microscópica do parasito, estudos sorológicos e estudos 

moleculares com tecidos de menor predileção. Um resumo destes trabalhos pode ser 

observado na tabela 1. É importante ressaltar que a observação direta de parasitas pode 

gerar identificações errôneas, visto que os protozoários Toxoplasmatíneos possuem 

morfologia semelhante. Pode-se constatar que quirópteros de diversas espécies estão 

frequentemente expostos ao parasito e podem se infectar possivelmente por diversas 

vias, devido a seus hábitos alimentares e sociais diversos (CABRAL et al., 2013; 

YUAN et al., 2013; DODD et al., 2014). 

É possível constatar uma maior exposição de quirópteros insetívoros e 

frugívoros a T. gondii, quando comparados aos animais hematófagos (tabela 1). As 

possíveis vias de infecção podem ser comuns nestas espécies, como o contato com o 

solo, ingestão de água e vegetais contaminados com oocistos esporulados e ingestão de 

insetos carreando oocistos. Entretanto, tais comparações são prejudicadas pelo número 

escasso de estudos com as espécies hematófagas (ZETUN et al., 2009; CABRAL et al., 

2013; YUAN et al., 2013; JIANG et al., 2014). 

Os hábitos sociais de lambedura mútua e auto lambedura, comuns nas colônias 

de quirópteros para controle de ectoparasitos e como estímulo à regurgitação, podem 
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colaborar para a infecção por T. gondii, ao permitir a ingestão de oocistos esporulados 

aderidos aos pelos. Algumas espécies, como D. rotundus, tem contato frequente com o 

solo durante a alimentação, podendo ter oocistos aderidos ao corpo (WILKINSON, 

1986; TER HOFSTEDE e FENTON, 2005; CABRAL et al., 2013). 

O mecanismo de resposta dos quirópteros à infecção por T. gondii é 

desconhecido. Desta forma, até o momento não há teste sorológico validado para indicar 

exposição destes animais ao parasito. Cabral e colaboradores (2014) realizaram 

sorologia para o parasito em 616 amostras de 22 espécies de quirópteros de vida livre 

capturados, por meio das técnicas de reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e 

aglutinação modificada (MAT). Foram encontradas frequências de anticorpos anti-T. 

gondii em 32,62% (RIFI) e 18,61% (MAT) das amostras, mas foi observada baixa 

concordância entre as técnicas (kappa = 0,144, IC = 95%), também não sendo possível 

avaliar especificidade e sensibilidade de ambos os testes.  

No Brasil, os genótipos de T. gondii observados em isolados de morcegos são do 

tipo não clonal e sugerem que há circulação do parasito entre os ciclos silvestre e 

doméstico. Um dos isolados havia sido previamente observado em uma capivara, 

enquanto que o outro havia sido descrito em diversas espécies animais, como capivaras, 

gatos domésticos, galinhas, ovelhas, roedores e coelhos de diversas regiões do país, 

sendo sugerido pelos autores como uma linhagem do parasito altamente difundida 

(CABRAL et al., 2013). 

 Quirópteros podem integrar os ciclos doméstico e silvestre de T. gondii, devido à 

sua capacidade de voos longos, associado ao desequilíbrio ambiental e ao consumo de 

morcegos por felinos domésticos. A expansão dos centros urbanos, aliada ao 

desmatamento para estabelecimento de monoculturas, tem reduzido a oferta de 

alimentos nos ambientes naturais, o que resulta na busca por novas áreas de ocupação. 

Quanto aos hematófagos, a substituição da população de mamíferos silvestres por 

domésticos propicia sua proximidade com ambientes domésticos. Soma-se a estes 

fatores a grande adaptação de algumas espécies de quirópteros ao ambiente urbano. 

Desta forma, é possível que patógenos restritos ao ambiente silvestre, entre eles 

linhagens de T. gondii, possam ser disseminados em populações nunca antes expostas e 

que não possuem resistência a estes agentes (HUTSON et al., 2001; MUHLDORFER et 

al., 2011; LEE et al., 2012; CONFALONIERI et al., 2014). 
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 Tabela 1 – Frequências de exposição, infecção e tentativas de isolamento de 

Toxoplasma gondii a partir de quirópteros. 

 

 

 

 

País Técnica 

empregada 

Tipo de 

amostra 

Número de 

positivos/ n° de 

indivíduos testados e 

% de positivos 

Principais 

hábitos 

alimentares 

Referência 

Egito Bioensaio em 

camundongos 

SNC 0/113 Insetívoros (RIFAAT et al., 

1967) 

França Bioensaio em 

camundongos 

SNC 1/Não informado Insetívoros (AKINCHINA 

e DOBY, 1968) 

França Teste de lise 

(adaptação do 

Sabin-Feldman) 

Soro 1/36 (2,9%) Insetívoros (DOBY et al., 

1974) 

Coréia 

do Sul 

Teste de 

Aglutinação 

Indireta em Látex  

Soro 1/1 (100%) Insetívoros (CHOI et al., 

1987) 

EUA Sabin-Feldman  Soro 0/4 Insetívoros (SMITH e 

FRENKEL, 

1995) 

Brasil MAT Soro 0/204 Hematófagos (ZETUN et al., 

2009) 

Brasil Bioensaio em 

camundongos 

Músculo 

peitoral e 

coração 

2/369 (0,54%) Diversos (CABRAL et 

al., 2013) 

Myanmar n-PCR Pool de 

tecidos 

161/550 (29,3%) Insetívoros (SUN et al., 

2013) 

China MAT Soro 40/217 (18,4%) Insetívoros (YUAN et al., 

2013) 

Reino 

Unido 

PCR SNC 8/77 (10,39%) Insetívoros (DODD et al., 

2014) 

China n-PCR Pool de 

tecidos 

59/608 (9,7%) Insetívoros (JIANG et al., 

2014) 

China n-PCR Fígado 38/626 (6,1%) Insetívoros e 

frugívoros 

(QIN et al., 

2014) 

Brasil n-PCR Tecidos 

diversos  

11/51 (21,6%) Insetívoros e 

frugívoros 

(FOURNIER et 

al., 2014) 

Brasil RIFI 

MAT 

Soro 

Soro 

201 (32,6%) 

35 (18,6%) 

Diversos (CABRAL et 

al., 2014) 
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5 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 – Cálculo amostral e análise estatística 

 

De acordo com o cálculo de população para amostra infinita, utilizando uma 

prevalência esperada de infecção por T. gondii de 0,54%, conforme relatada em estudo 

realizado no Brasil (CABRAL et al., 2013) e um nível de confiança de 95%, faz-se 

necessário o uso de nove espécimes para a determinação da frequência de infecção dos 

quirópteros no estado da Bahia. Entretanto, foram utilizadas todas as amostras 

disponíveis, correspondendo a 97 indivíduos. 

Foi utilizado o Teste Exato de Fischer para verificar associação entre a 

frequência de infecção, hábitos alimentares e gênero dos indivíduos, sendo considerados 

significativos valores de p ≤ 0,05. 

 

5.2 – Obtenção das amostras 

 

As capturas foram realizadas com redes de neblina (noturnas) e puçás (diurnas) 

em abrigos artificiais e naturais, como cavernas, galerias e bueiros sob rodovias, casas 

abandonadas, depósitos subterrâneos e depósitos de água em seis cidades do estado da 

Bahia: Conceição do Jacuípe, Riachão do Jacuípe, Santa Maria da Vitória, Santo 

Amaro, Santo Antônio de Jesus e São Francisco do Conde (figura 02). Foram 

capturados exemplares das espécies Carollia brevicauda (10), C. perspicillata (47), 

Desmodus rotundus (36), Glossophaga soricina (01), Lonchorhina aurita (01), 

Molossus rufus (01) e Trachops cirrhosus (01). 

Para avaliação da frequência de quirópteros infectados por T. gondii foram 

utilizados dois grupos de amostras. O primeiro grupo foi constituído de amostras 

congeladas de sistema nervoso central, cedidas pelo grupo de pesquisa do Laboratório 

de Infectologia Veterinária – EMEVZ/UFBA. As capturas foram realizadas em parceria 

com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) no período de 2008 

a 2009 e os animais foram utilizados em experimento sobre raiva animal (CARNEIRO 

et al., 2010). A captura e uso dos animais foram autorizados pelo Instituto Brasileiro do 
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Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com a autorização número 

15.304-1. 

 

  

Figura 02 – Identificação das cidades no estado da Bahia onde foram realizadas as 

capturas dos quirópteros. 

Fonte: IBGE (2015) 

 

O segundo grupo foi constituído de amostras obtidas nas capturas em parceria 

com a ADAB, no período de 2014 a 2015, durante a execução do Programa Nacional de 

Controle da Raiva dos Herbívoros. Depois de capturados, os espécimes foram 

eutanasiados em conformidade com a legislação vigente, utilizando-se a 

insensibilização com gás isoflurano seguida de punção cardíaca, ocorrendo o óbito por 
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choque hipovolêmico. Esta etapa do experimento contou com a autorização da 

Comissão de Ética no Uso de Animais da EMEVZ-UFBA para o projeto “Infecção 

natural por Toxoplasma gondii e Neospora caninum em quirópteros” (protocolos 

15/2013 e 32/2014). 

 Após a eutanásia, os animais foram acondicionados em caixas térmicas e 

mantidos resfriados a 4°C durante o transporte até o Laboratório de Diagnóstico das 

Parasitoses dos Animais – EMEVZ/UFBA, onde foram necropsiados em cabine de 

fluxo laminar. Fragmentos de encéfalo, músculos peitorais, coração, fígado e pulmões 

foram acondicionados em microtubos para extração de material genético, sendo o 

restante destes órgãos acondicionados em recipientes contendo solução fosfatada 

tamponada (PBS) com antibiótico e antimicótico e mantidos a 4°C para posterior 

bioensaio, a ser realizado apenas com amostras positivas na reação em cadeia da 

polimerase para T. gondii. 

 

5.3 – Processamento das amostras para avaliação molecular e bioensaio 

 

De 50 a 100 µg de encéfalo e de um pool de músculo esquelético da região 

peitoral, pulmões, fígado e coração foram macerados individualmente com auxílio de 

gral e pistilo, congelados com nitrogênio líquido para promover o rompimento das 

células, e submetidos à maceração novamente. O DNA foi extraído com o kit de 

extração Easy-DNA (Invitrogen®, EUA). 

A avaliação da qualidade do DNA obtido ocorreu por eletroforese em gel de 

agarose à 0,8% e apenas amostras íntegras foram utilizadas para biologia molecular. As 

amostras selecionadas foram submetidas à PCR convencional, utilizando-se o par de 

primers TOX4 (CGCTGCAGGGAGGAAGACGAAAGTTG) e TOX5 

(CGCTGCAGACACAGTGCATCTGGATT), que tem como alvo um fragmento de 529 

pares de bases e que apresenta uma repetição de 200 a 300 vezes no genoma de T. 

gondii (HOMAN et al., 2000). Foram incluídos controles negativos durante a extração 

de DNA e a PCR (água ultrapura) e controles positivos na PCR (DNA de taquizoítos da 

cepa RH). A eletroforese dos amplicons ocorreu em gel de agarose a 1,5%, corado com 

SYBR Gold (Invitrogen®, EUA), acompanhado de marcador de 100 pares de base. 
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O protocolo para bioensaio em camundongos pode ser descrito resumidamente 

em maceração dos tecidos com solução salina, seguida de digestão por tripsina, filtração 

e inoculação na cavidade intraperitoneal de camundongos suíços. Imprints de encéfalo 

dos camundongos que vierem a óbito ou apresentarem sinais neurológicos devem ser 

realizados para pesquisa de taquizoítos e/ou cistos teciduais. Todos os sobreviventes 

devem ser eutanasiados seis semanas pós-infecção, com realização de 

imunofluorescência indireta (ponto de corte 1:16) e imprints de cérebro, conforme 

descrito previamente (DUBEY et al., 2009). 

São considerados positivos no bioensaio os animais que apresentarem 

taquizoítos e/ou cistos teciduais nos imprints de encéfalo, sendo os seus tecidos 

macerados, tripsinisados e lançados no cultivo celular de células VERO para 

manutenção da cepa. O isolamento, quando bem sucedido, é capaz de fornecer DNA 

suficiente para a posterior genotipagem, realizada pela técnica de PCR com enzimas de 

restrição (PCR-RFLP) e marcadores moleculares específicos (DUBEY et al., 2009; 

CABRAL et al., 2013). 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Das 124 amostras teciduais, obtidas dos 97 quirópteros, duas apresentaram 

resultados positivos para DNA de T. gondii, ambas de indivíduos da espécie C. 

perspicillata, o que corresponde a 2,06% de frequência de infecção (tabela 2). Não 

houve positividade nas amostras de D. rotundus coletadas entre os anos de 2014 e 2015, 

desta forma não foi possível realizar o bioensaio em camundongos. 

 

Tabela 2 – espécies de quirópteros analisadas e positividade das amostras para 

Toxoplasma gondii pela técnica de PCR. 

Espécies 
Número de 

indivíduos 

Número de 

positivos 

Carollia brevicauda 10 0 

C. perspicillata 47 02 

Desmodus rotundus 36 0 

Glossophaga soricina 01 0 

Lonchorhina aurita 01 0 

Molossus rufus 

Trachops cirrhosus 

01 

01 

0 

0 

Total 97 02 

  

 O gênero Carollia compreende quatro espécies com ocorrência no Brasil, que 

estão entre os quirópteros mais abundantes da América Tropical. C. perspicillata possui 

porte médio, com 20 g de peso médio, 25 cm de envergadura e dieta composta 

principalmente por frutos e insetos. É comumente encontrado próximo a habitações 

humanas, possuindo boa adaptação ao ambiente urbano (REIS et al., 2007). 

 Desmodus rotundus é uma das três espécies hematófagas que ocorrem nas 

Américas, e a única que tem predileção por sangue de mamíferos, enquanto que 

Dyphilla ecaudata e Diaemus youngi se alimentam principalmente de sangue de aves. 

Tem porte médio, longevidade de até 20 anos, e vive em colônias médias a grandes, 

podendo abrigar mais de 1000 indivíduos (HUTSON et al., 2001; REIS et al., 2007). 
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 As espécies Molossus rufus e Lonchorhina aurita têm hábitos insetívoros, 

enquanto que Glossophaga soricina é nectarívora. Apesar de poder se alimentar de 

insetos, a dieta de Trachops cirrhosus é baseada principalmente na caça de pequenos 

mamíferos (incluindo outros morcegos) e anfíbios (REIS et al., 2007). 

Devido  a dificuldade de obtenção de sistema nervoso central de quirópteros, 

principalmente pelas leis de proteção dos animais silvestres (DODD et al., 2014) e pelo 

uso deste material para diagnóstico do vírus rábico (CABRAL et al., 2013), grande 

parte dos estudos sobre infecção por T. gondii em morcegos tem sido realizados com 

outros tecidos que podem albergar o parasito. A fisiopatologia da infecção por T. gondii 

em quirópteros é pouco conhecida, embora estudos recentes tenham relatado o tropismo 

do parasito por determinados tecidos, sendo os principais cérebro, musculatura 

esquelética, coração, baço, fígado e pulmões (SANGSTER et al., 2012; FOURNIER et 

al., 2014). 

Dodd e colaboradores (2014) verificaram uma frequência de infecção por T. 

gondii de 10,39% (8/77) de morcegos insetívoros no Reino Unido, entretanto, é 

importante ressaltar que foram utilizados apenas animais encontrados mortos ou 

enfermos, o que pode superestimar a frequência de infecção destes animais. Na China, 

foram observadas frequências levemente inferiores, de 6,1% e 9,7% (JIANG et al., 

2014; QIN et al., 2014), diferentes do observado no Myanmar (29,3%), o qual situa-se 

na fronteira ao sul da China. Dentre as possíveis diferenças apontadas pelos autores, 

além das espécies de quirópteros e técnicas utilizadas, estão o clima úmido e com 

temperaturas amenas do Myanmar, contrastando com as frias províncias do norte da 

China, o que pode favorecer a sobrevivência do oocisto no ambiente.  

No presente estudo, foram observadas maiores frequências de infecção nos 

quirópteros com hábitos frugívoros e insetívoros, quando comparados à espécie 

hematófaga (tabela 3). Entretanto, não foi possível observar diferença entre os dois 

grupos quando comparados quanto aos hábitos alimentares predominantes (Teste Exato 

de Fischer, p = 0,53). 
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Tabela 3 – Número de quirópteros analisados e positividade das amostras para 

Toxoplasma gondii, agrupados por hábitos alimentares. 

Hábitos alimentares 
Número de 

indivíduos 

Número de 

positivos 

Frequência de 

positivos (%) 

Não hematófagos 61 02 3,28 

Hematófagos 36 0 0 

 

Insetos podem atuar como vetores mecânicos, carreando oocistos esporulados de 

T. gondii aderidos às patas e no interior do trato gastrintestinal por semanas (SMITH e 

FRENKEL, 1978; SAITOH e ITAGAKI, 1990). Estes artrópodes podem se contaminar 

pelo contato com o parasito na água e solo e, principalmente, por fezes de felídeos 

contendo oocistos esporulados. Desta forma, a ingestão de insetos pode constituir uma 

fonte de infecção para animais com hábitos insetívoros. 

Outra possível fonte de infecção para quirópteros é a ingestão de água 

contaminada com oocistos esporulados, uma vez que estes podem permanecer viáveis 

por até 200 dias à temperatura de 25°C (DUBEY, 1998c). Em um estudo observou-se 

que 25/52 (48%) das amostras de rios e lagos europeus possuíam oocistos de T. gondii, 

demonstrando uma alta contaminação ambiental (SOTIRIADOU e KARANIS, 2008). 

A não observação de infecção na espécie D. rotundus pode ser explicada pelos 

hábitos da espécie hematófaga, onde a infecção ocorre provavelmente pela ingestão de 

sangue contendo taquizoítos, proveniente de animais em fase aguda da doença (ZETUN 

et al., 2009). Parasitemia pode ser observada em animais domésticos infectados até 14 

dias pós-infecção (ESTEBAN-REDONDO et al., 1999), no entanto taquizoítos possuem 

baixa viabilidade quando ingeridos, sendo degradados pela pepsina e tripsina do trato 

digestório (DUBEY, 1998b). Desta forma, esta é uma via pouco provável de infecção. 

Uma via mais provável seria o contato com água contaminada, da mesma forma que as 

outras espécies de quirópteros. 

Cabral e colaboradores (2013) isolaram uma cepa de T. gondii a partir de um 

espécime de D. rotundus e sugeriram que a infecção ocorreu pelo contato do animal 

com o solo contaminado com oocistos esporulados, com consequente adesão dos 

oocistos ao pelo do animal. Posteriormente, após o retorno ao abrigo, os hábitos sociais 

da espécie podem ter permitido a infecção do indivíduo, através da ingestão destes 

oocistos. Nas colônias, principalmente entre fêmeas adultas e fêmeas com filhote, é 
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comum a ocorrência de auto lambedura e lambedura mútua, devido à presença de 

ectoparasitos e como estímulo à regurgitação e compartilhamento de alimento 

(WILKINSON, 1986).  

Apesar da ocorrência dos hábitos sociais citados principalmente entre fêmeas, 

neste estudo não foi observada associação entre infecção por T. gondii e o gênero dos 

animais (Teste exato de Fischer, p = 0,29). Dodd e colaboradotes (2014) também não 

observaram esta associação, entretanto, ambos os trabalhos podem ter utilizado uma 

amostra insuficiente. Somado a isto, o atual estudo é composto majoritariamente por 

indivíduos machos, prejudicando esta avaliação (tabela 4). A predominância de machos 

na amostra é devido ao uso das fêmeas nas atividades de controle dos morcegos 

hematófagos com uso de pasta vampiricida. 

 

Tabela 4 – Número de quirópteros analisados e positividade das amostras para 

Toxoplasma gondii, agrupados por gênero. 

Gênero 
Número de 

indivíduos 

Número de 

positivos 

Frequência de 

positivos (%) 

Fêmeas 15 01 6,67 

Machos 

Não identificados 

79 

03 

01 

0 

1,27 

0 

 

 

Devido à predileção de T. gondii por sistema nervoso central, incluindo o relato 

de toxoplasmose em megaquirópteros com sinais neurológicos, e a observação de 

morcegos infectados pelo protozoário neste e em outros estudos, deve-se cogitar a 

possibilidade de inclusão da toxoplasmose como diagnóstico diferencial de doença 

neurológica em quirópteros (DUBEY, 1997; SANGSTER et al., 2012; DODD et al., 

2014). 

Apesar da baixa frequência de infecção por T. gondii observada, quirópteros 

devem ser considerados como possíveis fontes de infecção para seus predadores. 

Felídeos, assim como outros mamíferos e aves, silvestres e domésticas, podem adquirir 

a infecção após caça e consumo de quirópteros (HUTSON et al., 2001; 

MUHLDORFER et al., 2011). Humanos que se alimentem de quirópteros, dentre estes 

índios brasileiros e populações nativas da África subsaariana e Sudeste Asiático, estão 
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expostos ao protozoário e podem se infectar após a ingestão de carne mal assada ou mal 

cozida (SETZ, 1991; STRUEBIG et al., 2007). Desta forma, são necessários mais 

estudos para elucidar o papel dos quirópteros no ciclo epidemiológico do T. gondii. 
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7 – CONCLUSÕES 

 

Morcegos da espécie Carollia perspicillata são infectados naturalmente por 

Toxoplasma gondii no estado da Bahia, Brasil. A frequência de infecção nas espécies de 

quirópteros estudadas é baixa. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro detalhado das amostras de quiróptero utilizadas no estudo. 

Número Espécie Sexo 

Local da 

Captura Cidade da Captura 

Data da 

captura 

Resultado 

da PCR 

      SNC Pool 

01 
Desmodus 

rotundus 
M NI Santo Amaro 2008 N ND 

02 D. rotundus F Bueiro Riachão do Jacuípe 2008 N ND 

03 D. rotundus F Bueiro Riachão do Jacuípe 2008 N ND 

04 D. rotundus M Bueiro Riachão do Jacuípe 2008 N ND 

05 D. rotundus M Bueiro Conceição do Jacuípe 2008 N ND 

06 D. rotundus M Bueiro Conceição do Jacuípe 2008 N ND 

07 
Carollia 

perspicillata 
M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

08 
Carollia 

brevicauda 
M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

09 C. brevicauda M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

10 C. perspicillata M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

11 C. perspicillata M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

12 C. brevicauda M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

13 C. perspicillata F Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

14 C. perspicillata M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

15 C. brevicauda F Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

16 C. perspicillata M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

17 D. rotundus F Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

18 
Glossophaga 

soricina 
M Casa abandonada São Francisco do Conde 2009 N ND 

19 C. brevicauda M Caverna Santo Amaro 2009 N ND 

20 

Trachops 

cirrhosus 
NI Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

21 C. perspicillata F Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

22 
D. rotundus NI 

Depósito 

subterrâneo 
São Francisco do Conde 2009 N ND 

23 D. rotundus M Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

24 
C. perspicillata M 

Depósito 

subterrâneo 
São Francisco do Conde 2009 N ND 

25 
C. perspicillata M 

Depósito 

subterrâneo 
São Francisco do Conde 2009 N ND 

26 
C. perspicillata M 

Depósito 

subterrâneo 
São Francisco do Conde 2009 N ND 

27 
C. perspicillata M 

Depósito 

subterrâneo 
São Francisco do Conde 2009 N ND 

28 
C. perspicillata M 

Depósito 

subterrâneo 
São Francisco do Conde 2009 N ND 
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29 C. perspicillata M Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

30 C. perspicillata M Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

31 C. perspicillata F Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

32 C. perspicillata M Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

33 C. brevicauda M Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

34 C. perspicillata F Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

35 C. perspicillata F Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

36 C. perspicillata M Bueiro São Francisco do Conde 2009 N ND 

37 C. perspicillata F Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

38 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

39 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

40 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 P ND 

41 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

42 C. brevicauda M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

43 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

44 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

45 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

46 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

47 C. perspicillata F Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 P ND 

48 

Lonchorhina 

aurita 
NI Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

49 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

50 C. perspicillata F Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

51 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

52 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

53 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

54 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

55 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

56 C. perspicillata M Bueiro Conceição do Jacuípe 2009 N ND 

57 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

58 C. brevicauda F Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

59 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

60 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

61 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

62 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

63 C. brevicauda M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

64 C. brevicauda M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

65 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

66 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

67 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

68 C. perspicillata M Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

69 C. perspicillata F Bueiro Santo Amaro 2009 N ND 

70 Molossus rufus F Depósito de água Santo Amaro 2009 N ND 

71 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

72 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

73 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

74 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 
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75 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

76 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

77 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

78 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

79 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

80 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

81 D. rotundus M Bueiro Santo Antônio de Jesus 2014 N N 

82 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

83 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

84 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

85 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

86 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

87 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

88 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

89 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

90 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

91 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

92 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

93 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

94 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

95 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

96 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

97 D. rotundus M Caverna Santa Maria da Vitória 2015 N N 

 

 

ND = Não disponível; NI = Não identificado; M = Macho; F = Fêmea; P = Positivo; N = Negativo. 

 

 


