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Introdução: A Mata Atlântica é afetada pelos efeitos de fragmentação e isolamento
florestal, deixando a maior parte como remanescente florestal isolados, com a redução
dos habitats. Isto permite o contato entre os animais silvestres, domésticos e o homem,
facilitando a disseminação de agentes infecciosos e parasitários para novos
hospedeiros. O levantamento de parasitos intestinais em animais silvestres contribui
significativamente na análise da diversidade parasitaria em animais silvestres, podendo
ser considerado um bom indicador de saúde dos ecossistemas.  Objetivo: Realizar um
levantamento das formas infectantes dos parasitos intestinais em fezes de mamíferos
silvestres de pequeno, médio e grande porte do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). 
Metodologia: Realizou-se na porção Sul do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
entre os meses de fevereiro a julho de 2017 11 incursões de dois dias consecutivos,
sendo percorridos 5080 metros na pista de pouso, 6200 metros na trilha do carioca,
totalizando 11280 metros de área percorrida, para a busca de amostras de fezes. Os
pequenos mamíferos foram capturados em 20 armadilhas do tipo tomahawk,
previamente instaladas e aclimatadas para a coleta do material biológico. O
processamento do material parasitológico foi realizado pela técnica de concentração
por Centrífugo-Sedimentação descrita por (Ritchie 1948), com algumas modificações
(Neves, 2011).  Resultados: Durante as incursões foram coletadas 14 amostras
parasitológicas, sendo 11 amostras coletadas pela armardilha Tomahawk e 3 amostras
encontradas por meio de busca ativa e 8 amostras pelo método de Graham (fita
gomada). Até o presente momento, foram analisadas seis amostras e com ocorrência de
parasitos da família Physalopteridae e ordem Ascaridida nas fezes coletadas da espécie
Marmosa paraguaianus. Foi encontrada também a presença de parasitos da ordem
Strongylida nas amostras de fezes da espécie Didelphis aurita. Quatro amostras foram
analisadas, porém nenhum parasito foi encontrado.  Conclusão: A riqueza
parasitológica de mamíferos silvestres ainda é uma área pouco explorada na ecologia e
são raras as chaves para identificação das espécies, fazendo com que até o momento os
resultados não chegassem ao menor táxon. Porém, os estudos de identificação e coleta
encontra-se em desenvolvimento.  
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