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Introdução: Os pequenos mamíferos apresentam algumas características que são
apontadas como predisponentes à algumas infecções por parasitos como: endotermia,
dieta alimentar e alta exposição à parasitas com ciclo de vida direto e penetração ativa
no hospedeiro. Algumas espécies de parasitos podem reduzir as taxas de fecundidade e
de sobrevivência dos hospedeiros, participando no processo de regulação de suas
populações, e interferindo em processos como competição, migração e especiação
(PINTO, et al.2009)  Objetivo: O Projeto tem como objetivo o levantamento de
parasitos intestinais em animais silvestres encontrados em Fragmento de Mata
Atlântica no Parque Estadual do Rio Doce. Metodologia: O presente trabalho iniciou
em março do ano de 2018 e finalizará no início do ano de 2019.Para a captura dos
animais foram utilizadas armadilhas do tipo tomahawk. Foram 10 campanhas divididas
em duas etapas, a primeira de março a julho e a segunda de agosto a setembro.Foram
utilizadas 40 armadilhas nas duas campanhas. As fezes depositadas na armadilha e no
chão foram coletadas e armazenadas em frascos plásticos contendo MIF. As amostras
fecais foram processadas através da técnica de sedimentação por centrifugação (MIFC)
e examinadas ao microscópio de luz com as objetivas de 10x e 40x. Resultados: No
Parque Estadual do Rio Doce foram realizadas captura de 34 pequenos mamíferos. A
coleta de fezes foi realizada em sete indivíduos da espécie Metachirus nudicaudatus
conhecida popularmente como cuica. Após a análise das amostras de fezes,
verificou-se a presença de formas infectantes de parasitos em 2 amostras. Uma das
amostras apresentou ovos do parasito da subordem Strongylida, e a outra apresentou
ovos do gênero Physaloptera. Segundo alguns autores,esses dois parasitos são comuns
em roedores e marsupiais. Conclusão: A diversidade de parasitos encontrados foi
pequena, mas é importante destacar que a riqueza parasitológica de mamíferos
silvestres ainda é uma área pouco explorada na ecologia e são raras as chaves para
identificação das espécies. Por isso, é fundamental o incentivo maior em pesquisas
com animais silvestres.
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