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Introdução
Microsporídios são parasitos primitivos, intracelulares obrigatórios, que não possuem
mitocôndrias. Estes microrganismos infectam uma variedade de tipos celulares de
hospedeiros invertebrados e vertebrados, incluindo o homem (Franzen e Müller, 1999). As
infecções ocorrem pela ingestão de alimentos ou água contaminados com os esporos, ou
ainda pela inalação desses. Causam infecções intestinais e sistêmicas, contudo, a falta de
estudos sobre este protozoário em serpentes ainda estabelece um obstáculo para o avanço
nessa área, isso se torna ainda mais relevante quando se trata de animais silvestres.
Objetivo
O objetivo da presente investigação é o de pesquisar a presença de microsporídios na
microbiota intestinal e gástrica de serpentes mantidas em cativeiro ou de vida livre.
Metodologia
Estão sendo utilizados lavados gástricos em serpentes Jararaca ilhoa (Bothrops insularis)
apreendidas para o estudo da fauna herpetológica no estado de São Paulo. Após a
contenção física dos animais, o lavado foi introduzido com 40 ml de solução fisiológica de
cloreto de sódio a 0,9% no estômago, com auxílio de uma sonda gástrica. Em seguida, será
realizada a tamisação da amostra e o conteúdo será colocado em tubos cônicos de
polipropileno, sendo centrifugado por 20 minutos a 500 giros. Após desprezar-se o
sobrenadante, serão feitos esfregaços com o sedimento. As lâminas serão secadas em
temperatura ambiente e fixadas em metanol por 5 minutos.Após secagem e fixação com
metanol, o esfregaço será corado com a coloração Gram-Chromotrope.
Resultados
Até o momento, já foram obtidas coletas de três serpentes para realização do lavado de
lavado gástrico, e foram feitas dezoito lâminas, sendo seis lâminas para cada amostra.
Embora a realização da coleta, para a coloração das lâminas seria necessário a obtenção de
mais lâminas e, portanto, os resultados do projeto ainda não foi concluído.
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