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RESUMO 

Infecções parasitárias geralmente estão associadas a prejuízos no crescimento, reprodução e 

sobrevivência do hospedeiro. Esses prejuízos podem ser influenciados por fatores 

ontogenéticos, ecológicos e comportamentais. Levando em consideração que a reprodução 

demanda um alto custo energético, parasitas podem reduzir o investimento reprodutivo dos 

hospedeiros, em detrimento do investimento em sobrevivência. Desta forma, buscamos 

compreender os efeitos causados por infecções endoparasitárias em uma população de 

Pseudopaludicola pocoto (Amphibia, Leptodactylidae), uma pequena e abundante rã 

endêmica do semiárido brasileiro. Especificamente, investigamos: 1) Os padrões de infecção e 

a composição da comunidade helmíntica; 2) Como o sexo, o tamanho corporal dos 

hospedeiros e a estação do ano se relacionam com a carga parasitária; e 3) Qual a relação da 

carga parasitária com o investimento reprodutivo do hospedeiro. Os indivíduos de P. pocoto 

foram coletados no município de Assú - RN, no período entre março de 2017 e maio de 2018. 

Os anuros foram eutanasiados e dissecados para inspeção dos seus órgãos internos em busca 

de helmintos. Os helmintos encontrados foram identificados ao menor nível taxonômico 

possível. O investimento reprodutivo dos hospedeiros foi medido para as fêmeas quanto ao 

número de ovócitos maduros e para os machos pelo volume médio do testículo. Registramos 

três espécies de Nematoda parasitando Pseudopaludicola pocoto e a prevalência parasitária 

total na população foi de 54%, com intensidade média total de 1,78 variando de 1 a 8 

helmintos por hospedeiro. O tamanho corporal, o sexo do hospedeiro, bem como a estação do 

ano, não tiveram relação com a carga parasitária. O número de parasitas também não 

influenciou o investimento reprodutivo em nenhum dos sexos. Os padrões esperados de 

prejuízo da infecção parasitária sobre os hospedeiros não foram corroborados para este anuro. 

Contudo, estes resultados podem ser explicados tendo em vista que as variações na história de 

vida dos hospedeiros podem estar associadas a diferentes respostas ao parasitismo. A baixa 

longevidade típica de anuros de tamanho corporal pequeno, como as espécies do gênero 

Pseudopaludicola, pode implicar em um alto investimento reprodutivo independente do grau 

de infecção parasitária. Esta possível estratégia de investimento reprodutivo invariável pode 

ter vantagens seletivas para organismos pouco longevos cuja reprodução é restrita a um curto 

período de tempo em que as condições são favoráveis e, sobretudo, em ambientes com 

elevada imprevisibilidade climática, como o semiárido brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Amphibia. Ecologia parasitária. Helmintos. Caatinga. Sazonalidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ecologia parasitária busca compreender as causas e consequências da associação 

entre parasitas e seus hospedeiros. Contudo, no passado, buscando definir o parasitismo em 

termos ecológicos, alguns autores consideravam este como sendo uma relação onde um 

indivíduo poderia ser utilizado como habitat para outro (FERREIRA, 1973). Essa definição 

não considerava os prováveis danos provenientes dessa associação. Mais tarde, dentre as 

muitas definições, Poulin (2007a) descreveu a relação considerando o parasita como sendo 

“um organismo que vive em outro organismo, alimentando-se do hospedeiro, apresentando 

algum grau de adaptação estrutural e causando-lhe algum dano”. Desta forma, mesmo que a 

sobrevivência do hospedeiro seja necessária para a manutenção da vida do parasita 

(FERREIRA, 1973), estes podem causar impactos negativos na vida de seus hospedeiros 

(CHANDRA; GUPTA, 2007). 

Os padrões de infecção parasitária podem ser influenciados por muitos fatores, tais 

como variáveis ambientais, características genéticas e de história de vida dos hospedeiros 

(MINCHELLA, 1985). Para os anfíbios como hospedeiros, a biologia, dieta, idade, sexo e 

tamanho corporal podem influenciar nos padrões de infecções parasitárias (AHO, 1990a; 

HAMANN; KEHR; GONZÁLEZ, 2006; TOLEDO et al., 2015a). De fato, um padrão geral 

que tem sido demonstrado é que o tamanho corporal do hospedeiro é relevante para os 

parâmetros de infecção parasitária, pois quanto maior o hospedeiro mais recursos e espaço ele 

pode oferecer aos parasitas (POULIN, 2007b; CAMPIÃO et al., 2015). Como as fêmeas em 

anfíbios anuros geralmente são maiores que os machos, isso implica também que elas 

usualmente abrigam um maior número de parasitas (MCALPINE, 1997).  

As condições climáticas, reconhecidas como um dos principais limitadores da história 

de vida dos anfíbios, também podem afetar suas relações com os parasitas (CHANDRA; 

GUPTA, 2007). O período chuvoso, onde há uma maior disponibilidade de água, além de 

favorecer o estabelecimento de fases larvais de parasitas, tende a haver também uma maior 

atividade de deslocamento e frequência alimentar dos hospedeiros, os tornando mais 

suscetíveis ao contato e infecção por parasitas (POULIN; MORAND, 2000). Contudo, pouco 

que sabe como a sazonalidade de fato age sobre as infecções parasitarias de anfíbios em 

ambientes com alta imprevisibilidade pluviométrica (SILVA et al., 2017), como a Caatinga 

(e.g. MADELAIRE, 2012). O desempenho fisiológico geralmente é afetado negativamente 

por infecções parasíticas (PRESTON; JOHNSON, 2010). Comumente, essas alterações 

fisiológicas causadas por infecções parasitárias estão associadas a variações no desempenho 
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reprodutivo (SCHULTZ; TOPPER; HEINS, 2006; GALDINO et al., 2014). Uma das 

maneiras dos parasitas manterem o hospedeiro em boas condições energéticas é desenvolver 

formas de inibição ou redução da reprodução (HURD, 2001; HEINS et al., 2004), com isso o 

investimento reprodutivo pode ser menor em indivíduos parasitados (HURD, 2001). A 

redução da fecundidade pode ser um efeito adverso causado pela não adaptação do hospedeiro 

a infecção, ou se tratar de uma estratégia do hospedeiro em manter uma maior quantidade de 

recursos energéticos disponíveis para sua sobrevivência em detrimento da reprodução 

(HURD, 2001). Como o investimento reprodutivo em anfíbios é uma atividade com alta 

demanda energética (WELLS, 2007), as infecções parasitárias podem causar prejuízos em sua 

eficiência reprodutiva. Todavia, há uma carência de trabalhos que relacionem o parasitismo, e 

seus efeitos, sobre a eficiência reprodutiva (e.g. HURD, 2001), sobretudo para anfíbios (e.g. 

FORSTER, 2017). 

O Brasil é o país que detém tanto a maior biodiversidade de anfíbios do mundo, com 

1080 espécies descritas (SEGALLA et al., 2016), como também a de helmintos parasitas de 

anfíbios, com uma riqueza conhecida de 164 espécies (CAMPIÃO et al., 2014). Ainda assim, 

o conhecimento sobre a helmintofauna de anfíbios brasileiros ainda é incipiente (CAMPIÃO 

et al., 2014), e pouco se sabe como se dão essas interações entre parasitas e hospedeiros. A 

maioria dos esforços de parasitologistas tem ocorrido em estudos de descrição taxonômica e 

inventários de comunidades de helmintos nas populações de hospedeiros (e.g. BURSEY; 

GOLDBERG, 2005; CAMPIÃO; SILVA; FERREIRA 2015b; TOLEDO et al., 2017). Apenas 

nas últimas décadas, pesquisas com enfoque ecológico das interações de parasitas em anuros 

começaram a ser desenvolvidas (e.g. MCALPINE, 1997; FORSTER, 2017; SILVA; ÁVILA; 

MORAIS, 2018). Pelo exposto, este é um ramo de pesquisa promissor, que contribuirá 

grandemente para compreensão das interações parasíticas em vertebrados. 

Os anuros são bons modelos de estudo para compreender como a carga parasitária 

afeta a fisiologia dos hospedeiros, pois geralmente são organismos abundantes, possuem uma 

alta diversidade de helmintos parasitas e apresentam elevadas demandas reprodutivas 

concentradas em períodos bem delimitados. Pseudopaludicola pocoto Magalhães, Loebmann, 

Kokubum, Haddad & Garda, 2014, é um anuro recentemente descrito, de tamanho corporal 

pequeno, endêmico do semiárido brasileiro (MAGALHÃES et al., 2014), abundante e com 

pouca informação ecológica sobre suas populações. A helmintofauna de P. pocoto é 

conhecida para uma área do semiárido brasileiro (SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018), mas os 

efeitos das infecções parasíticas sobre sua fisiologia permanecem incompreendidos. 
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Buscando compreender os efeitos causados por infecções parasitárias em hospedeiros 

anuros, os objetivos desse estudo foram investigar: 1) os padrões de infecção de helmintos em 

Pseudopaludicola pocoto; 2) como o sexo, o tamanho corporal dos hospedeiros e a 

sazonalidade climática se relacionam com a carga parasitária e; 3) qual a relação da carga 

parasitária com o investimento reprodutivo do hospedeiro. Esperamos que o tamanho 

corpóreo influencie positivamente o grau de infecção parasitária; que as fêmeas possuam um 

maior número de parasitas que os machos; que os anuros estejam mais parasitados no período 

chuvoso; e que quanto maior a carga parasitária menor seja o investimento reprodutivo dos 

hospedeiros. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em uma área no semiárido do estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil. No semiárido brasileiro, o bioma Caatinga é caracterizado por apresentar altas 

temperaturas e chuvas sazonais, com períodos chuvosos curtos, de três a quatro meses, com 

chuvas imprevisíveis, podendo a estação seca durar de 7 a 10 meses (SILVA et al., 2017). 

Sendo o padrão de reprodução dos anfíbios na Caatinga concentrado no curto período 

chuvoso (ABE, 1995; NAVAS et al., 2004).  

 Coletamos os indivíduos de Pseudopaludicola pocoto (Figura 1) no município de 

Assú, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 2). As coletas foram realizadas em 

três lagoas temporárias, trimestralmente, entre março de 2017 e maio de 2018, por meio de 

busca ativa em sítios reprodutivos (SCOTT JR; WOODWARD, 1994). Os indivíduos foram 

capturados manualmente e coletados sob a licença IBAMA/ICMBio 58431-1 e 35650-1.  
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Figura 1: Individuo de Pseudopaludicola pocoto coletado em Assú, RN. Fonte: Milena Wachlevski. 

 

Figura 2: Localização do município de Assú, estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Fonte: Daniel 

Passos. 

 

Os indivíduos de P. pocoto foram transportados em caixas térmicas para o Laboratório 

de Ecologia e Comportamento Animal – LECA, na Universidade Federal Rural do Semi-

Árido - UFERSA, em Mossoró, RN. Os anuros foram eutanasiados por aplicação externa de 

anestésico local (lidocaína 5%), seguindo os preceitos éticos de eutanásia para anfíbios 

conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal - CONCEA nº. 37/2018 e tiveram seus órgãos internos (pulmões, estômago, intestino 

delgado e intestino grosso) removidos. Para fixação adequada dos helmintos, os órgãos foram 
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fixados em álcool 70% a 60°C, e conservados no álcool 70% para posterior triagem, 

contagem e identificação dos parasitas em cada órgão. Após a necropsia, os indivíduos de P. 

pocoto foram fixados em formol 10%, posteriormente preservados em álcool 70% e 

depositados na Coleção Herpetológica do Semiárido – CHSA, UFERSA. O tamanho corporal 

dos hospedeiros foi medido quanto ao comprimento rostro-cloacal (CRC) com um paquímetro 

(resolução 0,01 mm). 

Os helmintos encontrados foram contados e separados por sítio de infecção. As 

analises parasitológicas relativas a taxa de prevalência total (%) (TP = NI/NT) e intensidade 

média total (II= ƩNPH/NI) foram realizadas seguindo  Bush et al. (1997) onde, NI é o número 

de hospedeiros infectados, NT é o número total de indivíduos, e NPH o número de parasitas 

por hospedeiro. Sendo essas análises feitas por sítio de infecção, por sexo e período do ano. 

Identificamos os espécimes de parasitas no menor nível taxonômico possível 

(utilizando VICENTE et al., 1991). Os parasitas foram clarificados em fenol e submetidos a 

compressão entre lâmina e lamínula, e analisados utilizando microscópio óptico. Durante a 

identificação, 27 parasitas não puderam ser identificados devido a degradação dos espécimes, 

mas estes foram contabilizados para II e TP. O investimento reprodutivo dos anuros 

hospedeiros foi medido para as fêmeas quanto ao número total de ovócitos pós-vitelogênicos 

(maduros), que foi estabelecido de acordo com sua pigmentação (segundo PEROTTI, 1997; 

MELCHIORS et al., 2004) que apresentou polo animal marrom escuro e polo vegetativo 

leitoso, de coloração marfim. Para os machos, mensuramos a largura e comprimento de cada 

testículo íntegro, utilizando um paquímetro digital (resolução 0,01 mm). Calculamos o 

volume dos testículos (em mm³) por meio da formula do esferoide prolato: V = 4/3π (C/2) 

(L/2) 2, onde “V” é o volume do testículo, “C” é o comprimento do testículo e “L” é a largura 

do testículo (DUNHAM, 1983).  

Para testar o efeito do tamanho corpóreo, do sexo e da estação sobre a carga parasitária 

realizamos a seleção de Modelos Lineares Generalizados (GLMs), em que o modelo mais 

geral considerou o tamanho do hospedeiro (comprimento rostro-cloacal em mm), o sexo (M 

ou F), a estação (Chuvosa ou Seca), e todas as combinações de interações entre estas variáveis 

afetando a variável resposta, carga parasitaria (número total de parasitas +1). Utilizamos a 

distribuição de Poisson para construção dos GLMs, tendo em vista que a variável resposta 

carga parasitária é quantitativa e discreta. A redução do modelo geral para seleção do modelo 

mais parcimonioso foi realizada, primeiro pelas interações não significativas, posteriormente 

pelas variáveis isoladas não significativas, utilizando o Critério de Informação de Akaike 

(AIC) como critério de exclusão. 
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Para analisarmos a relação entre a carga parasitária (número total de helmintos por 

hospedeiro) e o investimento reprodutivo dos hospedeiros (número de ovócitos maduros para 

as fêmeas e volume dos testículos para os machos), testamos os dados quanto às premissas de 

normalidade e homocedasticidade das variâncias. Como os dados não foram paramétricos, 

utilizamos correlações de Spearman para testar essas relações. Para todos os testes, foi 

atribuído nível de significância α = 0,05. As analises estatísticas foram conduzidas na 

plataforma R (R Core Team, 2018). 

 

3. RESULTADOS 

 

Analisamos 94 indivíduos de P. pocoto, 53 machos (CRC médio = 11,81 ± 1,54; 8,15 

a 14,02 mm) e 41 fêmeas (CRC médio = 13,20 ± 0,87; 10,90 a 15,20 mm) (Tabela 1). Um 

total de 91 espécimes de helmintos foi encontrado em 51 dos indivíduos hospedeiros, 

representando 54% de prevalência parasitária total (TP). Os anuros analisados apresentaram 

uma intensidade média total de infecção (II) de 1,78 ± 1,30 parasitas, variando de 1 a 8 

helmintos por hospedeiro. Os helmintos estiveram localizados majoritariamente no sistema 

digestório. Os pulmões e as gônadas dos anuros não estiveram parasitados, e apenas um 

parasita foi registrado na cavidade celomática. O intestino grosso foi o sítio com maior 

intensidade média de infecção (II = 1,69; n = 13), seguido pelo intestino delgado (II = 1,53; n 

= 36) e estômago (II = 1,09; n = 11). Em relação a ocorrência por sítio de infecção, o intestino 

delgado possuiu a maior prevalência parasitária, com 38%, seguido pelo intestino grosso (TP 

= 14%), estômago (TP = 12%) e cavidade celomática (TP = 1%). Na estação seca, a 

intensidade de infecção média da população foi de II = 1,92 parasitas, e taxa de prevalência de 

TP = 53% de hospedeiros infectados. Na estação chuvosa, os valores foram de II = 1,38 

parasitas e TP = 56% hospedeiros infectados.  Em relação aos padrões de infecção 

intersexuais, machos possuíram taxas de infecção: II = 1,54 e TP = 41% e as fêmeas: II = 2,04 

e TP = 61%. 

Registramos três espécies de parasitas (Figura 1, a-d), distribuídas em 3 famílias de 

Nematoda: Physaloptera sp. (Physalopteridae) (n = 8 larvas), Cosmocerca parva Travassos, 

1925 (Cosmocercidae) (n = 13 machos, n = 6 fêmeas) e Oxyascaris sp. (Oxyascarididae) (n = 

37 fêmeas). Os indivíduos de Oxyascaris sp. puderam ser identificados apenas no nível de 

gênero, pois os caracteres diagnósticos de espécie são baseados nos machos e encontramos 

apenas fêmeas nas amostras analisadas. Os helmintos do gênero Physaloptera sp. não foram 

identificado no nível de espécie, pois foram encontrados apenas em estágio larval, devido a 
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anfíbios serem os hospedeiros intermediários deste táxon (BOQUIMPANI-FREITAS et al., 

2001). Dentre os helmintos identificados, Oxyascaris sp. possuiu a maior prevalência (TP = 

58%), seguido por Cosmocerca parva (TP = 30%) e Physaloptera sp. (TP = 12%). Em 

relação ao sítio de infecção, Oxyascaris sp. apresentou uma prevalência de 100% no intestino 

grosso e de 64% no intestino delgado, não sendo encontrada nos demais sítios estudados. 

Cosmocerca parva apresentou maior prevalência no estomago (TP = 67%), seguido do 

intestino delgado (TP = 27%). Physaloptera sp. ocorreu no estomago (TP = 33%), intestino 

delgado (TP = 9%) e, sendo a única espécie com uma ocorrência para cavidade celomática. 

Cosmocerca parva e Oxyascaris sp. foram registrados tanto no período seco quanto no 

chuvoso, enquanto que Physaloptera sp. foi registrado somente na estação seca. 

 

Figura 1: Taxa de Nematoda encontrados parasitando P. pocoto: a) Oxyascaris sp. (fêmea); b) 

Cosmocerca parva (macho); c) Cosmocerca parva (fêmea); d) Physaloptera sp. (estagio larval); Fonte 

da foto d: Madelaire, 2012. 

 

A carga parasitária não foi influenciada pelo tamanho corporal (z = 0,007; p = 0,995), 

nem pelo sexo dos hospedeiros (z = -0,754; p = 0,451), nem pela estação do ano (z = -0,281; p 

= 0,779) no modelo geral do GLM. O modelo mais parcimonioso foi o modelo nulo (GLM: 

NPAR~1; z = 9,209; p < 0,01), revelando que nenhuma das variáveis preditoras analisadas 

influenciaram a carga parasitária. 

Os parâmetros reprodutivos foram avaliados para 66 indivíduos de P. pocoto, sendo 34 

machos (sendo 20 machos da estação seca e 14 machos da estação chuvosa) e 32 fêmeas 
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(destas 23 fêmeas da estação seca e 9 fêmeas da estação chuvosa.). Alguns espécimes não 

foram incluídos nesta análise pois não possuíam ovócitos maduros ou apresentavam testículos 

degradados. Como o tamanho corporal não esteve relacionado com o investimento 

reprodutivo alocado tanto para os machos (rho = 0,192; p = 0,275) quanto para fêmeas (rho = 

-0,121; p = 0,506), nós realizamos a correlação direta entre o investimento reprodutivo e a 

carga parasitária. A carga parasitária não esteve relacionada com o volume dos testículos (rho 

= -0,135; p = 0,446), nem com o número de ovócitos (rho = 0,030; p = 0,869) (Figuras 3 e 4). 

 

Figura 3: Relação entre a carga parasitária e o investimento reprodutivo de machos de 

Pseudopaludicola pocoto.  
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Figura 4: Relação entre a carga parasitária e o investimento reprodutivo de fêmeas de 

Pseudopaludicola pocoto. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A população de Pseudopaludicola pocoto estudada possuiu taxa de prevalência total (TP 

= 50%) e intensidade média de infecção (II = 1) semelhante ao encontrado recentemente para 

uma população de P. pocoto em outra região de Caatinga (SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018). 

Para um anuro de tamanho maior, próximo filogeneticamente, Pleurodema diplolister, a 

intensidade de infecção e taxa de prevalência variaram entre populações na Caatinga 

(MADELAIRE, 2012; TELES et al., 2015). Desta forma, os padrões de infecção em anfíbios 

da Caatinga podem ou não variar geograficamente. Outros fatores além dos filogenéticos e 

ambientais podem estar regulando as taxas de infecção, como as estratégias de história de 

vida, genéticos (MINCHELLA, 1985) e padrões de forrageamento (AHO, 1990). 

A comunidade de helmintos parasitas de P. pocoto neste estudo foi composta por três 

espécies de Nematoda. Em Aiuaba-CE, outra localidade do semiárido brasileiro, a diversidade 

de helmintos em uma população de Pseudopaludicola pocoto foi de oito espécies. 

Cosmocerca parva foi uma espécie de parasita comum a outra população de P. pocoto e 

possivelmente Oxyascaris sp. e Physaloptera sp. também (SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018), 

pois as comunidades de helmintos em anfíbios anuros tende a ser generalistas e de ampla 

distribuição (AHO, 1990). No entanto, Rhabdias sp., parasita de pulmões de anuros, foi uma 

das espécies mais abundantes parasitando P. pocoto em Aiuaba-CE (SILVA; ÁVILA; 

MORAIS, 2018) mas não foi registrado para Assú-RN. Os nematódeos são os endoparasitas 

mais comuns entre os anuros (CAMPIÃO et al., 2014), corroborando com o descrito na 

literatura (AHO, 1990). 

Das espécies de anuros com conhecimento de suas comunidades helmínticas na 

Caatinga, a riqueza de espécies variou de 3 a 8 espécies (MADELAIRE, 2012; LINS et al., 

2017; TELES et al., 2014, 2017; SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018). A variação da riqueza de 

helmintos que compõem uma comunidade pode estar associada as condições ambientais 

(POULIN & KRASNOV, 2010). De forma geral, a helmintofauna em ambientes preservados 

tende a ser mais diversificada e, portanto, as chances de hospedeiros serem acometidos por 

parasitoses são maiores (AGUIAR, 2013). Desta forma, a maior diversidade encontrada no 

estudo helmintológico com P.pocoto em Aiuaba-CE (SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018) pode 
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estar associada com o fato da população estudada por eles ter sido coletada em uma unidade 

de conservação, consequentemente mais preservada. Considerando que os hospedeiros do 

nosso foram coletados em uma área em regeneração, este pode ser um possível fator que 

explique a baixa riqueza de helmintos e dominância de Nematoda entre os parasitas de P. 

pocoto (HAMANN; KEHR; GONZÁLEZ, 2006; CALEGARO-MARQUES; AMATO, 2014; 

CAMPIÃO et al., 2017).   

Diferente do esperado, a carga parasitaria não foi influenciada pelo tamanho corporal 

nem pelo sexo do hospedeiro nesta população P. pocoto. Fêmeas costumam ser mais 

parasitadas devido ao seu maior tamanho corporal (MCALPINE, 1997), podendo 

proporcionar mais recursos e espaço aos parasitas (CAMPIÃO et al., 2015). Possivelmente, o 

diminuto tamanho corporal de anuros como P. pocoto faça com que mesmo havendo 

diferença entre os tamanhos intersexuais (MAGALHÃES et al., 2014) não influencie no 

número de indivíduos de parasitas.  

Em relação a sazonalidade, geralmente, espera-se que no período reprodutivo (época 

chuvosa), as taxas de prevalência total e intensidade de infecção sejam maiores, visto que há 

uma atividade mais intensa dos anuros em corpos d’água, com isso, os hospedeiros ficam 

mais expostos ao contato com parasitas (POULIN; MORAND, 2000). No entanto, quando as 

espécies permanecem em atividade durante o ano todo, o esperado é que essas taxas se diluam 

e sejam menos marcantes (MADELAIRE, 2012). No sistema aqui estudado, apesar da 

sazonalidade típica da Caatinga, encontramos indivíduos de P. pocoto ativos durante todo o 

ano em corpos d'água temporários com diferentes graus de intermitência. Nossos resultados 

revelaram que a sazonalidade não afetou a carga parasitária de P. pocoto em Assu-RN, à 

semelhança do encontrado para Aiuaba-CE, onde também não houveram diferenças sazonais 

nos padrões gerais de infecção (SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018). 

O investimento reprodutivo de P. pocoto não foi afetado pela carga parasitária, embora 

geralmente hospedeiros infectados por parasitoses, apresentem uma menor eficiência 

reprodutiva (e.g. MINCHELLA, 1985). A redução de esforço reprodutivo, segundo Hurd 

(2001), trata-se de uma estratégia utilizada por muitos hospedeiros parasitados, porém, não 

observamos esse padrão para P. pocoto. Considerando que espécies de anuros maiores tendem 

a viver por mais tempo que espécies de tamanho reduzido ( DUELLMAN; TRUEB 1994; 

STARK; MEIRI, 2018), esse fator muitas vezes implica em um trade off entre crescer e se 

reproduzir, fazendo com que haja um alto investimento reprodutivo em espécies de vida curta 

(SCHARF et al., 2014). Desta forma, Pseudopaludicola, um dos menores da família 

Leptodactylidae, que possui tamanho corporal variando de 1 a 1,5 cm (e.g. GIARRETA; 
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KOKOBUM, 2003; MAGALHÃES et al., 2014; ANDRADE et al., 2016; PANSONATO et 

al., 2016), possivelmente constitua um gênero cujos indivíduos apresentam baixa 

longevidade, podendo possuir um alto investimento reprodutivo independente de suas 

condições corpóreas. Esse alto investimento, pode ser um dos motivos da infecção parasítica 

não ter causado prejuízos em parâmetros associados ao esforço reprodutivo. Em contrapartida, 

os parasitas podem não estar causando danos substanciais a seus hospedeiros, visto que a 

intensidade média total de infecção encontrada para a população foi baixa. Estudos que 

concatenam a diminuição da fecundidade com presença de parasitas em anfíbios (e.g. 

FORSTER, 2017) são escassos, sendo este um dos poucos trabalhos a explorar essa relação. 

Embora parasitoses geralmente estejam relacionadas a prejuízos aos hospedeiros, não 

encontramos esse padrão Pseudopaludicola pocoto na Caatinga. A Caatinga, por ser um 

ambiente com um curto e imprevisível período chuvoso, possivelmente exerça uma pressão 

ainda maior para a reprodução de anfíbios, independente de sua condição corporal. 

Alternativamente, pode haver uma resposta imunológica mais intensa em anfíbios de regiões 

semiáridas para garantir que parasitoses não causem prejuízos a reprodução (MADELAIRE, 

C. B.; SOKOLOVA, I; GOMES, F. R., 2017). Além disso, pouco se sabe a respeito da 

dinâmica de infecção em anfíbios diminutos (e.g. DURÉ et al., 2004; WILSON, 2015; 

SILVA; ÁVILA; MORAIS, 2018), como é o caso de Pseudopaludicola pocoto. Padrões 

esperados como prejuízos na reprodução, maior infecção em fêmeas e a período chuvoso 

favorecendo uma maior carga parasitária não foram corroborados para essa pequena rã de 

ambiente semiárido. Tendo em vista que os padrões da história de vida dos hospedeiros 

podem atuar como mediadores das respostas dos hospedeiros ao parasitismo (MINCHELLA, 

1985), nossos achados contribuem para o entendimento das consequências das interações 

parasitárias em anfíbios, revelando a natureza do parasitismo por nematódeos em uma 

pequena rã de ambiente semiárido.  
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