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RESUMO 

O Puma concolor é o segundo maior carnívoro neotropical e está amplamente difundido no 

continente americano. É necessário estudar parasitas e doenças parasitárias que acometem 

felídeos silvestres para traçar estratégias de conservação. Entretanto essas informações ainda 

são escassas. Dentre os diversos parasitas já identificados, o Toxocara spp. se torna relevante 

devido a fácil disseminação ambiental e a amplitude de hospedeiros susceptíveis, incluindo 

seres humanos. Objetivou-se com o presente, relatar a ocorrência de Toxocara spp. em onça-

parda (Puma concolor). A amostra de fezes foi coletada de uma reserva de conservação do 

cerrado goiano e foi encaminhada para o Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária 

da Universidade Federal de Jataí, onde foi diluída e colocada em lactofenol para clarificação. 

Foram confeccionadas lâminas temporárias que foram observadas em microscópio óptico de 

campo claro. Os parasitas presentes na amostra apresentavam três lábios bem definidos e asa 

cervical na região anterior. Observou-se, na região posterior, a presença de apêndice 

digitiforme, abertura cloacal a qual se projetavam um par de espículos nos machos. As 

características morfológicas foram compatíveis com parasitas do gênero Toxocara. A sua 

ocorrência está intimamente alinhada aos hábitos alimentares dos hospedeiros e a relação entre 

a transição de animais entre zonas rurais, urbanas e silvestres. Logo, métodos de redução da 

carga parasitária desses animais são complexos devido à difícil contenção da transmissão. 

Acompanhar a ocorrência de doenças parasitárias e parasitas em felídeos selvagens, como a 

onça-parda, é uma das formas que viabiliza a criação de estratégias de conservação dessas 

espécies.  
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INTRODUÇÃO 

O Puma concolor (Linnaeus, 1771), popularmente conhecido como onça-parda ou 

suçuarana, é o segundo maior carnívoro neotropical (CURRIER, 1983). A espécie pode ser 

observada desde o sul chileno até o sul canadense, evidenciando sua ampla distribuição 

geográfica (CULVER, 2010) que inclui regiões antrópicas (KNOPF et al., 2014). A espécie 

demonstra a saúde do ecossistema e da manutenção da biodiversidade (MELO et al., 2016), 

pois são predadores de uma extensa variedade de animais e dessa forma atuando no controle 

populacional e influenciando todo o ambiente natural ao qual habitam (MARCHINI et al., 

2011). 

Estima-se que até 2034, aproximadamente 10% da população de onças-pardas seria 

perdida por diversos fatores, tais como: expansão agrícola, fragmentação de habitats, 

mineração, exploração ecológica, atropelamento e caça ilegal (AZEVEDO et al., 2013). 

Portanto, monitorar os indivíduos, acompanhar suas histórias de vida e o seu status sanitário 

ainda é o melhor método de identificar variações nas populações de onças-pardas (QUIGLEY 

& HORNOCKER, 2010). 

Segundo Medellín et al. (2012), se faz necessário estudar as doenças parasitárias, bem 

como os parasitas que acometem felídeos silvestres para entender a distribuição, ocorrência e 

dinâmica de transmissão. Isso torna possível traçar estratégias de conservação, visto que o 

parasitismo, somado aos outros fatores supracitados tornam a manutenção das espécies no 

ambiente mais vulnerável (NOWELL & JACKSON, 1996), no entanto, essas informações 

ainda são escassas (GARCIA-PRIETO et al., 2012), mesmo que os estudos a respeito da 

biologia e ecologia de felinos sejam concretos e amplamente difundidos. 

O Toxocara spp. é um ascarídeo responsável por contaminações ambientais, o que lhe 

confere status de geohelminto pelos índices de contaminação do solo por seus ovos. Os ovos 

do parasita mediante condições ambientais desfavoráveis, pode realizar criptobiose e dessa 

forma sobreviver por anos (BORG & WOODRUFF, 1973). São conhecidas 30 espécies de 

parasitas no gênero Toxocara, sendo que 26 são diferenciadas morfologicamente e 4 espécies 

foram diferenciadas através de técnicas moleculares (WARREN, 1970; BORECKA, 2010; 

RADWAN et al., 2009). 

No Brasil, o Toxocara spp. já foi identificado parasitando Felis catus domesticus (= 

Felis catus (Linnaeus, 1758); Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758); Panthera onca (Linnaeus, 

1758); Puma concolor (Linnaeus, 1771), Herpailurus yagouaroundi (Geoffory Saint-Hilaire, 



 
1803) (VICENTE et al., 1997; VIEIRA et al., 2008) e Leopardus colocolo (Molina, 1782) e 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) (GALLAS & SILVEIRA, 20013). Podem parasitar 

humanos, sendo estimados 1,4 milhões de pessoas infectadas ou expostas no mundo. Segundo 

Holland et al. (2018), a infecção em seres humanos se dá pela ingestão de ovos embrionados 

do parasita provenientes do solo, devido ausência ou ineficiência de práticas higiênicas ou 

ingestão de vegetais não lavados corretamente. 

Portanto, objetiva-se com o presente estudo, relatar a ocorrência de Toxocara spp. em 

onça-parda (Puma concolor) em uma Instituição de Conservação no Cerrado Goiano. 

 

METODOLOGIA 

Foi coletada uma amostra de fezes de Puma concolor em uma Instituição de 

Conservação do Cerrado Goiano, sob suspeita de parasitose e encaminhada ao Laboratório de 

Patologia e Parasitologia Veterinária (LPPV) da Universidade Federal de Jataí (UFJ).  

 A amostra foi alocada em placas de petri, diluídas em água e então observadas com 

auxílio de microscópio estereoscópio. Os helmintos ao serem visualizados na amostra eram 

separados, fixados em álcool 70% e clarificados em lactofenol por 24h. A análise morfológica 

e morfométrica foi conduzida com a confecção de lâminas temporárias que foram avaliadas em 

microscópio óptico de campo claro. Os parasitas foram identificados com o auxílio de chaves 

taxonômicas (VICENTE et al., 1997; ANDERSON et al., 2009), baseando-se nas 

características morfológicas e por meio de artigos com descrições específicas do parasita. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise morfométrica evidenciou parasitas com tamanho entre 3.5 e 4.0 centímetros. 

A análise morfológica dos parasitas da onça-parda estudada revelou, na região anterior do 

parasita, a presença de três lábios triangulares. Um lábio está localizado na região dorsal e os 

outros dois na região subventral do parasita (Figura 1A) compatíveis com a morfologia 

previamente descrita para vermes do gênero Toxocara realizada por Vicente et al. (1997) e 

Anderson et al. (2009).  Essas características já foram também descritas em diversas espécies 

de Toxocara, tais como Toxocara cati (Schrank, 1788) descrito em Leopardus colocolo 

(Molina, 1782) e Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) por Gallas & Silveira (2013) no Brasil.  



 
Além disso, Fol et al. (2020), ao realizarem microscopia de Toxocara canis em canídeos 

domésticos também verificaram a presença da porção bucal composta por três lábios 

triangulares bem definidos.  

Vicente et al (1997) descreve a presença de asa cervical de aspecto estreito e longo em 

parasitas do gênero Toxocara, configurando à região anterior um formato similar à uma flecha 

ou lança. Também descritos em diversas espécies do gênero, tais como T. cati (GALLAS & 

SILVEIRA, 2013), T. canis (FOL et al. 2020), T. tanuki (OKADA et al. 2021). Kim et al. 

(2020), ao observarem aspectos morfológicos e moleculares de T. apodemi em ratos da zona 

rural da Coréia do Sul, descreveram a presença de asa cervical como um órgão vestigial 

ondulado, na região anterior do parasita. As características observadas pelos autores 

supracitados são compatíveis com o parasita do presente trabalho. 

Ao final da região posterior do parasita, verificou-se a presença de apêndice digitiforme 

(Figura 1B), descrito como uma proeminência terminal característico em vermes do gênero 

Toxocara (EL-SEIFY et al., 2021). Nos parasitas machos, foi verificado a presença de orifício 

cloacal ao qual se projeta um par de espículos (Figura 1B), características compatíveis com o 

gênero descrito por Soulsby (1982) e por Yamaguti (1958). 

 

 

Figura 1 – Toxocara spp. macho encontrado em fezes de Puma Concolor de Instituição de 

Conservação do Cerrado Goiano, visto em microscopia óptica. (A) Vista ventral da porção 

anterior. Setas (pretas) indicam dois dos três lábios. Setas (vazadas) indicando a asa cervical. 

(B) Vista lateral da porção posterior. Seta (preta) indica o apêndice digitiforme. Setas (vazadas) 

indicam os espículos presentes em machos. Cabeça de seta indicando a abertura cloacal. 



 
A constatação da presença de Toxocara spp. na amostra de fezes obtida pode estar 

correlacionada aos diversos possíveis hospedeiros paratênicos que atuam na disseminação em 

ambiente silvestre, visto que esses animais frequentemente invadem zonas urbanas, bem como 

os animais domésticos invadem o meio silvestre (CARVALHO & ROCHA 2011). Além disso, 

segundo KNOPF et al. (2014), observa-se cada vez mais a presença de onça-parda e demais 

felídeos selvagens em regiões proximais às zonas urbanas. 

Deve-se ainda levar em consideração, o fato da presença de cães e gatos próximos ao 

recinto ao qual vive o animal estudado. Sendo que esses animais ao invadir o meio silvestre 

podem ter contaminado o ambiente e, consequentemente, ter infectado a onça-parda ou ainda 

podem ter infectado hospedeiros paratênicos que vieram a ser predados pelo animal estudado. 

Segundo Muller et al. (2005), as infecções parasitárias de felídeos selvagens estão intimamente 

relacionadas aos hábitos alimentares desses animais, que se alimentam de outros animais que 

podem ser hospedeiros intermediários ou paratênicos de diversos parasitas. 

Nas espécies de Toxocara que comumente acometem felídeos selvagens, tais como T. 

canis e T. cati também é observada alta frequência de transmissão transmamária ou lactogênica 

(ANDERSON, 2000), favorecendo a disseminação e ocorrência do parasita (SWERCZEK et 

al. 1971). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acompanhar a ocorrência de doenças parasitárias e parasitas em felídeos selvagens, 

como a onça-parda, é uma das formas que viabiliza a criação de estratégias de conservação 

dessas espécies. Entretanto, os estudos a respeito dessa temática em animais silvestre ainda são 

escassos.  

O Toxocara spp. apresenta fácil disseminação e uma ampla variedade de hospedeiros, 

viabilizando a contaminação em meios silvestres. A sua ocorrência está intimamente alinhada 

aos hábitos alimentares dos hospedeiros e a relação entre a transição de animais entre zonas 

rurais, urbanas e silvestres. Logo, métodos de redução da carga parasitária desses animais são 

complexos devido à difícil contenção da transmissão. 
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