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Introdução

“Desde a época da conquista do continente 
americano pelos espanhóis, já foi relatada uma 
enfermidade associada a insetos que se alimentavam de
sangue, �terríveis insetos hematófagos� nas palavras 
da época”. Até os dias de hoje esta importante doença 
parasitária - tripanossomose americana, posteriormente
denominada doença de Chagas em homenagem ao seu 
descobridor o pesquisador brasileiro Carlos Chagas, é 
resultante da infecção pelo protozoário parasito 
hemoflagelado Trypanosoma cruzi, tendo insetos 
triatomíneos como vetores conhecido popularmente 
como “barbeiros” [1].

A doença de Chagas, inicialmente uma enzootia 
silvestre, transmitida na natureza entre animais e 
triatomíneos, transformou-se em uma antropozoonose 
com a intrusão do homem no ambiente natural no qual 
circulava o T. cruzi, passando a se constituir em 
problema de saúde pública, decorrente dessa 
domiciliação dos vetores. Dessa maneira, o homem e os 
animais domésticos passaram a fazer parte da cadeia 
epidemiológica da doença de Chagas, com 
possibilidade de intercâmbio do T. cruzi entre os ciclos 
silvestre e doméstico [2,4].

O T. cruzi é encontrado no continente americano e 
possui uma enorme plasticidade quanto à infectividade 
das espécies de hospedeiros - cerca de uma centena de 
espécies de mamíferos silvestres e domésticos 
pertencentes a oito diferentes ordens [3,5]. Dentre estas 

ordens destacam-se a Didelphimorphia cujos 
representantes são importantes reservatórios deste 
parasita [3].

O objetivo desta pesquisa foi verificar a ocorrência 
de T. cruzi e outros hemoparasitas em esfregaços 
sanguíneos de gambás do gênero Didelphis na Região 
Metropolitana do Recife e na Mata Atlântica do Estado 
de Pernambuco.

Material e métodos

A. Áreas de Estudo
O estudo foi realizado no período de dezembro de 

2007 a abril de 2009 em sete áreas de Mata Atlântica, 
na Região Metropolitana de Recife e no Campus da 
UFRPE em Pernambuco. As áreas de Mata Atlântica 
foram: Estação Ecológica de Tapacurá – ESEC, São 
Lourenço da Mata (8° 3'23.12"S, 35°10'48.53"O);
Parque Estadual de Dois Irmãos – PEDI, Recife (8° 
0'20.79"S, 34°56'51.85"O); Campo de Instrução 
Marechal Newton Cavalcanti – CIMNC (7°50'23.53"S, 
35° 6'3.97"O), Paudalho; Parque Ecológico São José, 
Igarassu (7°50'19.83"S, 34°59'52.86"O); Aldeia,
Camaragibe (7°57'31.86"S, 34°59'6.99"O); Estação 
Ecológica de Caetés, Abreu e Lima (7°55'17.23"S, 34° 
55'44.39"O) e Reserva Biológica de Saltinho, 
Tamandaré (8°40'09.23"S, 35°08'47.75"O).



B. Captura dos Animais

Para a captura dos marsupiais utilizou-se 
armadilhas do tipo Tomahawk - arame traçado, 
galvanizado (Live trap - que capturam o animal vivo), e 
do tipo Sherman- armadilhas de alumínio (Live trap);
sendo estas consideradas como apropriadas para a 
captura de pequenos mamíferos com até 3 kg. As 
armadilhas foram dispostas na forma de Grid
(armadilhas a cada 25m em um retângulo de 200m x 
250m) totalizando 80 pontos com duas armadilhas em 
cada e em trilhas pré-existentes georreferenciadas por 
um aparelho Global Positioning System (GPS), sendo 
colocadas a cada 10m nas áreas de mata, dispostas em 
galhos de árvores ou ao chão. 

Para atrair os gambás foram utilizadas iscas como 
abacaxi, banana e paçoca de amendoim, sendo as 
armadilhas reiscadas na terceira noite de captura. Em 
todo período da expedição, as armadilhas foram 
armadas à tarde-crepúsculo e verificadas no dia 
seguinte às 05:30h. Cada período de captura teve 
duração de seis dias e cinco noites e foi feita a cada 15 
dias durante um ano, perfazendo um esforço de captura 
de 25.231 armadilhas/noite.

No total foram capturados 94 gambás, sendo 69 
gambás-de-orelha-branca (D. albiventris) e 25 gambás-
de-orelha-preta (D. aurita), 42 machos e 52 fêmeas, 
três filhotes, 50 jovens e 41 adultos.

C. Contenção e Colheita do Material Biológico
Os gambás capturados foram contidos pelo método 

físico com o uso de luvas de couro e sacos de pano e 
pelo método químico com o uso da associação de 
cloridrato de cetamina na dose de 10-30 mg/kg e 
cloridrato de xilazina na dose de 2 mg/kg pela via 
intramuscular [6].

Após sedação, foram realizados os procedimentos 
de manejo, colheita de material biológico, biometria e 
identificação, exame clínico, monitoramento dos 
parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca, 
respiratória e temperatura corporal) para avaliação do 
estado geral dos animais.

O sangue periférico foi colhido a partir do corte de 
uma das unhas da mão ou pé do animal e uma gota foi 
instilada diretamente na lâmina para se fazer o 
esfregaço. De cada animal foram confeccionadas três 
lâminas que foram identificadas com o número do 
animal no estudo, local de captura e data da colheita.
Estas eram guardadas em uma caixa para lâminas e ao 
fim das atividades de campo foram levadas para o 
Laboratório de Doenças Parasitárias da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco - UFRPE para análise 
laboratorial.

Cada indivíduo foi identificado pela marcação 
individual com brincos numerados colocados na orelha 
direita (exemplo: 01/401 – onde 01 foi o número de 
registro e 401 o número do brinco) ou com uso da 
tatuagem na face medial do membro pélvico direito, 
utilizando-se um tatuador.

Após o retorno da anestesia, os gambás foram 
colocados em armadilhas secas, com um pedaço de 
fruta, e lá permaneciam para recuperação, até que 

pudessem ser soltos nos mesmos pontos onde foram 
capturados no interior da mata.
D. Procedimento Laboratorial

As lâminas foram fixadas com metanol e coradas 
pelo método de Giemsa, para posteriormente serem 
observadas em microscópio óptico na intenção de 
verificar a presença de formas tripomastigotas de T. 
cruzi e de outros possíveis hemoparasitas.

No exame das lâminas no microscópio óptico foi 
realizada a leitura das extremidades e de duas linhas 
aleatórias no decorrer de cada lâmina, devido ao fato 
das hemácias hemoparasitadas concentrarem-se nas 
extremidades, em decorrência do peso que estas 
adquirem.

Resultados e Discussão

Dentre as 282 lâminas de esfregaços sanguíneos 
analisadas dos 94 gambás capturados, nenhuma 
apresentou tripomastigotas sanguícolas de T. cruzi e 
demais hemoprotozoários. Em algumas lâminas 
analisadas observou-se a presença de aglomerados 
plaquetários, que pode ser explicado como uma 
conseqüência do estresse a que o gambá foi submetido 
durante a captura e a contenção.

Os gambás do gênero Didelphis foram citados em 
muitos trabalhos como importantes reservatórios do T. 
cruzi [7-14]. Entretanto, todos os gambás do presente 
estudo não apresentaram tripomastigotas sendo 
necessária a realização de novos estudos para 
comprovar a participação deste importante grupo 
animal na epidemiologia da doença de Chagas no 
Estado de Pernambuco. Outros testes diagnósticos 
devem ser realizados como exames sorológicos e de 
técnicas de biologia molecular.
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