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ABSTRACT 

 

Host-generalist pathogens sporadically infect naïve hosts, potentially triggering epizootics. 

The frog killing-fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), which is linked to amphibian 

declines globally, is described as a host-generalist pathogen, infecting host species with 

varying life histories. Bd is a waterborne pathogen and has caused disproportionate population 

declines and extinctions of amphibians breeding in aquatic environments. Conversely, 

terrestrial amphibian species undergoing direct development in the forest leaf-litter are only 

sporadically exposed to Bd in the wild, and thus they may lack evolutionary responses against 

the pathogen. Here we tested whether terrestrial amphibian species show (i) higher infection 

loads and (ii) higher mortality rates than aquatic amphibians when experimentally exposed to 

Bd. We exposed three terrestrial and three aquatic amphibian host species to Bd (or clean 

water for the control group) in the laboratory. We swabbed individual frogs before and after 

the experimental infection and used qPCR analyses to quantify Bd infection loads from each 

individual host. We used a combination of Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) and 

Parametric Survival Models (PSMs) to test for the effect of host developmental mode (aquatic 

vs. terrestrial) on both Bd loads and host mortality. We found that terrestrial amphibian 

species exposed to Bd showed higher infection loads than aquatic amphibian species. 

Terrestrial amphibians exposed to Bd also showed higher mortality rates than aquatic 

amphibian species. Our study shows a clear pattern of host life history triggering strong 

evolutionary responses against a widespread pathogen. Combined, our results provide novel 

information about the evolution of host responses to chytridiomycosis and contribute to the 

conservation of the globally endangered amphibians. 

 

Keywords: Chytridiomycosis, Host-pathogen dynamics, Susceptibility, Tolerance, 

Batrachochytrium dendrobatidis. 



 

RESUMO 

 

Patógenos generalistas esporadicamente infectam hospedeiros incomuns, potencialmente 

causando epizootia. O fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), associado a declínios 

globais de anfíbios, é descrito como um patógeno generalista, e infecta espécies hospedeiras 

com diversas histórias de vida. O Bd é um patógeno aquático e tem causado declínios 

populacionais e extinções incomparáveis em anfíbios que reproduzem em ambientes 

aquáticos. Em contrapartida, espécies de anfíbios terrestres com desenvolvimento direto em 

serrapilheira são expostos apenas esporadicamente ao Bd na natureza, e deste modo podem 

ser desprovidos de respostas evolutivas contra o patógeno. Neste estudo testamos se espécies 

de anfíbios terrestres exibem (i) carga de infecção e (ii) taxa de mortalidade maiores do que os 

anfíbios aquáticos quando expostos experimentalmente ao Bd. No laboratório, foram expostas 

três espécies hospedeiras de anfíbios terrestres e três de anfíbios aquáticos ao Bd (ou água 

inócua para o grupo controle). Realizamos swab dos indivíduos antes e depois da infecção 

experimental e utilizamos análises de qPCR para quantificar as cargas de infecção de Bd em 

cada hospedeiro. Combinamos modelos generalizados lineares mistos (GLMMs) e modelos 

paramétricos de sobrevivência (PSMs) para testar o efeito do modo de desenvolvimento do 

hospedeiro (aquático vs. terrestre) sobre a carga de infecção e mortalidade associadas ao Bd. 

Os resultados demonstraram que espécies de anfíbios terrestres expostas ao Bd apresentam 

maiores cargas de infecção do que as espécies de anfíbios aquáticos. Anfíbios terrestres 

também tiveram maiores taxas de mortalidade do que as espécies aquáticas. Nosso estudo 

revela padrões claros da história de vida do hospedeiro provocando fortes respostas evolutivas 

contra um patógeno amplamente disseminado. Combinados, os resultados proporcionam 

novas informações sobre a evolução de respostas no hospedeiro contra a quitridiomicose e 

contribuem para a conservação de anfíbios ameaçados. 

 

Palavras-chave: Quitridiomicose, Dinâmica hospedeiro-patógeno, Susceptibilidade, 

Tolerância, Batrachochytrium dendrobatidis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução de respostas no hospedeiro contra patógenos envolve mecanismos de tolerância 

aos danos da infecção e inibição do crescimento do patógeno (MILLER et al., 2005; BOOTS, 

2008). Do ponto de vista do patógeno, a evolução de virulência tende a favorecer a 

transmissão; patógenos enzoóticos não são facilmente eliminados e ao mesmo tempo não 

causam mortalidade do hospedeiro antes da transmissão (READ, 1994; GANDON et al., 

2002). No entanto, patógenos generalistas são capazes de infectar hospedeiros com diversas 

histórias de vida de maneiras distintas. Consequentemente, a evolução alternada entre 

respostas imunes no hospedeiro e virulência no patógeno, num sistema com múltiplos 

hospedeiros, deve depender das características da história de vida do hospedeiro; espécies 

constantemente expostas ao patógeno deveriam evoluir tolerância ou resistência a um 

determinado patógeno mais rapidamente. Nestes casos, respingos de infecção esporádicos 

entre espécies de anfíbios poderiam expor hospedeiros não habituados ao patógeno (LIPS et 

al., 2006) e desencadear epizootia nestas populações. 

Os anfíbios podem evoluir diferentes mecanismos de combate a agentes infecciosos, 

uma vez que cada espécie hospedeira responde diferentemente à exposição aos patógenos na 

natureza (SEARLE et al., 2011). No caso de infecção pelo fungo patógeno Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd), associado a declínios globais de anfíbios (SKERRATT et al., 2007), as 

respostas do hospedeiro incluem mudanças comportamentais, como evitar contato direto com 

indivíduos infectados, e eliminação do patógeno através do aquecimento corporal ao se 

deslocar por microambientes mais quentes (BOOTS & BOWERS, 1999; MURPHY et al., 

2011), limitando o crescimento do Bd (BECKER et al., 2012; SAVAGE et al., 2015). 

Alterações fisiológicas para combater a infecção podem envolver respostas de ambos os 

sistemas imunes inato e adaptativo (CAREY et al., 1999). Algumas espécies de anfíbios 

produzem peptídeos na pele com atividade antimicrobiana efetiva contra o desenvolvimento 

do patógeno (ROLLINS-SMITH et al., 2002; WOODHAMS et al., 2007). Outras carregam 

genótipos do complexo MHC responsáveis por reduzir a susceptibilidade à quitridiomicose 

(SAVAGE & ZAMUDIO, 2011). Além disso, micróbios simbióticos da pele dos anfíbios 

também podem produzir peptídeos antifúngicos e auxiliar nas defesas do hospedeiro contra o 

Bd (HARRIS et al., 2009; JANI & BRIGGS, 2014).   

O Batrachochytrium dendrobatidis é um patógeno generalista capaz de infectar espécies 

hospedeiras com diferentes histórias de vida. O Bd tem ciclo de vida bifásico: zoósporos 

flagelados de vida livre que persistem em corpos d’água como riachos e poças (reservatórios 
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naturais do Bd), e zoosporângio séssil, que ataca os tecidos queratinizados dos anfíbios, tanto 

em girinos como em anuros adultos (LONGCORE et al., 1999; ROSENBLUM et al., 2008; 

KILPATRICK et al., 2010). Por ser um patógeno aquático, o Bd infecta principalmente 

espécies de anfíbios com fase larval aquática (LIPS et al., 2003; KRIGER & HERO, 2007). 

Como exemplo, muitas espécies que sofreram declínios populacionais e extinções associadas 

ao Bd são de anfíbios que reproduziam em riachos nas regiões de montanha (LAURENCE et 

al., 1996; BERGER et al., 1998; LIPS et al., 2003; LA MARCA et al., 2005; LIPS et al., 

2006; SCHLOEGEL et al., 2006; KRIGER & HERO, 2007; PEARL et al., 2007; LIPS et al., 

2008). Em contrapartida, espécies de anfíbios terrestres com desenvolvimento direto em 

serrapilheira dispersam apenas esporadicamente por ambientes aquáticos como riachos e 

poças temporárias. Esta sobreposição parcial no uso de habitat e exposição ao patógeno entre 

as espécies possivelmente gera adaptações contrastantes entre hospedeiros anfíbios aquáticos 

e terrestres. Considerando que hábitats aquáticos são reservatórios do Bd, anfíbios aquáticos 

deveriam expressar maior tolerância ou resistência contra o Bd do que anfíbios terrestres 

devido à possível ausência de respostas adaptativas dos últimos contra o patógeno. 

Se respostas adaptativas do hospedeiro desempenham papel importante na dinâmica 

hospedeiro-patógeno, esperamos que as cargas de infecção e mortalidade associadas ao Bd 

serão maiores em espécies de anfíbios terrestres do que nos aquáticos. Combinados, os 

resultados proporcionam novas informações sobre a evolução de respostas no hospedeiro 

contra a quitridiomicose e contribuem para a conservação de um táxon mundialmente 

ameaçado. 
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2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do estudo é testar se espécies de anfíbios aquáticos e terrestres exibem 

respostas contrastantes à quitridiomicose quando expostas experimentalmente ao 

Batrachochytrium dendrobatidis. Especificamente, testamos se espécies de anfíbios terrestres 

apresentam (i) maior carga de infecção por Bd e (ii) maior taxa de mortalidade do que 

anfíbios aquáticos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Espécies hospedeiras 

Anuros adultos de cinco espécies locais abundantes foram capturados no Parque Estadual 

Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (–23.88º S, –46.56º O, 929.9 ± 71.4 m dp), na Mata 

Atlântica, em dezembro de 2015. Foram coletados indivíduos de três espécies com 

desenvolvimento larval aquático (Dendropsophus minutus, Hylidae; Physalaemus cuvieri, 

Leptodactylidae; Hylodes phyllodes, Hylodidae), e de duas espécies terrestres que exibem 

desenvolvimento direto (Brachycephalus pitanga e Ischnocnema parva, Brachycephalidae). 

Outra espécie terrestre foi incluída no estudo; Eleutherodactylus johnstonei, 

Eleutherodactylidae, de uma população introduzida recentemente na cidade de São Paulo, no 

sudeste do Brasil (MELO et al., 2014). Além disso, a população amostral de P. cuvieri contou 

com alguns indivíduos coletados no município de Rio Claro, no estado de São Paulo. A média 

do comprimento rostro-cloacal das espécies terrestres foi de 15.2 mm ± 4.1 dp, e das espécies 

aquáticas foi de 26.3 mm ± 1.3 dp. Foram trazidos 20 indivíduos de cada espécie de anfíbio 

ao laboratório para conduzir uma infecção experimental na Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil.  

 

3.2. Culturas de Bd 

Culturas criopreservadas de Bd são mantidas no laboratório da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, Brasil. Antes da infecção experimental, uma linhagem local de B. 

dendrobatidis (GPL-1; CLFT159) foi descongelada e cultivada em placas de Petri com 

triptona-ágar 1 % sob uma temperatura constante de ~ 19 °C, por 7 dias. No primeiro dia do 

experimento (dia zero), quando os animais foram expostos ao Bd, cada placa de Petri foi 

inundada com água destilada e reservada por 20 minutos, e o substrato foi raspado com uma 

haste estéril para facilitar a liberação de zoósporos. O inóculo das placas foi vertido em um 

béquer, do qual 1 ml foi amostrado para quantificar a concentração de zoósporos com um 

hemocitômetro. Finalmente, foi utilizada uma solução contendo 1x106 zoósporos por ml nas 

infecções experimentais. 

 

3.3. Desenho experimental 

Os animais foram mantidos individualmente em terrários plásticos (21 x 14 x 8 cm), 

posicionados com um ângulo de 5 graus para produzir ambientes seco e úmido. Um lado de 

cada terrário foi coberto com musgo Sphagnum autoclavado e o outro lado com 10 ml de água 
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destilada. Foram utilizados 10 indivíduos de cada espécie para cada um dos seguintes 

tratamentos: (i) exposição ao Bd – cada indivíduo foi mantido em uma placa de Petri em 

contato direto com 10 ml do inóculo de Bd por 30 minutos antes de ser adicionado ao terrário, 

e (ii) controle não-exposto – cada indivíduo foi mantido em uma placa de Petri com 10 ml de 

água destilada por 30 minutos antes de ser adicionado ao terrário. O experimento foi 

composto por um total de 116 indivíduos. Os animais foram alimentados ad libitum com 

grilos ao longo do experimento. No final do experimento (dia 65), todos os animais 

sobreviventes foram mortos com Lidocaína 5 % e depositados na Coleção Herpetológica 

Célio F. B. Haddad na UNESP, Rio Claro, São Paulo, Brasil. 

 

3.4. Análise molecular 

Todos os indivíduos foram amostrados com cotonetes “swab” no momento da captura (swab 

#1), e dez dias após a exposição experimental (swab #2). A atividade dos anuros foi checada 

diariamente e os indivíduos mortos amostrados com cotonete no mesmo dia. A amostragem 

consiste em passar um cotonete cinco vezes nos membros anteriores e posteriores de cada 

indivíduo, especificamente entre os dígitos, e também amostrar a região inguinal de cada lado 

(HYATT et al., 2007). O swab #2 incluiu animais mortos ou letárgicos amostrados antes do 

dia 10. Cada cotonete foi armazenado em criotubos estéreis de 1,5 ml. O DNA foi extraído de 

cada amostra utilizando kits Qiagen DNeasy. Finalmente, as amostras foram diluídas em 

concentração de 1:10 para as análises de qPCR (quantitative polymerase chain reaction) e 

padrões variando de 0,1 a 1000 equivalentes genômicos dos zoósporos (g.e.) foram utilizados 

conforme procedimentos descritos por Boyle et al. (2004) e Lambertini et al. (2013).  

 

3.5. Análise estatística 

Modelos generalizados lineares mistos (GLMMs) foram utilizados para testar o efeito do 

modo de desenvolvimento dos hospedeiros (aquático vs. terrestre) sobre a carga de infecção 

quando experimentalmente expostos ao Bd. Neste modelo, as seguintes variáveis 

explanatórias foram consideradas: modo de desenvolvimento como fator fixo e espécie 

hospedeira como fator aleatório. Devido ao número considerável de indivíduos mortos (e 

amostrados) antes do dia 10 após a exposição experimental, o dia do swab #2 também foi 

incluído no modelo como um fator fixo. Para a variável resposta, o valor da carga de infecção 

(log) do swab #1 (campo) foi subtraído do swab #2 (experimento) como parâmetro de 

aumento da carga de infecção. GLMM foi utilizado para testar se houve variação na carga de 

infecção entre indivíduos expostos e indivíduos controle; neste modelo o dia do swab #2 foi 
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incluído como fator fixo e espécie hospedeira como fator aleatório. Além disso, GLMM 

também foi utilizado para testar se a infecção natural de Bd no momento da captura (swab #1) 

prevê a carga de infecção dos indivíduos expostos ao Bd em laboratório (swab #2); neste 

modelo o dia do swab #2 foi incluído como fator fixo e espécie hospedeira como fator 

aleatório. Para testar a diferença na taxa de mortalidade entre os dois tratamentos em cada 

espécie, curvas de mortalidade foram construídas usando análises de confiabilidade de 

sobrevivência. Para testar se a história de vida do hospedeiro influencia na mortalidade 

associada ao Bd, foram construídos modelos paramétricos de sobrevivência incluindo 

tratamento (exposição ao Bd vs. controle não-exposto), modo de desenvolvimento (aquático 

vs. terrestre), e a interação entre estes dois fatores. Todas as análises foram conduzidas na 

plataforma JMP Pro v.11 (SAS 2015). 
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4. RESULTADOS 

 

Espécies de anfíbios terrestres expostas ao Bd apresentaram maior aumento nas cargas de 

infecção de Bd ao longo do experimento quando comparado às espécies de anfíbios aquáticos 

(F[1, 3.9] = 18.459, r2 = 0.798, P < 0.013; Fig. 1). Como esperado, indivíduos do tratamento 

controle exibiram cargas de infecção significativamente menores do que no tratamento de 

exposição ao Bd (t = 6.49, r2 = 0.55, P < 0.0001). Não foi possível mostrar um efeito concreto 

da carga de infecção no momento da captura sobre a carga de infecção experimental (F[1, 89.4] 

= 3.870, r2 = 0.286, P = 0.052). 

 

Figura 1. Ganho na carga de infecção por Bd (swab #2log – swab #1log) entre espécies de 
anfíbios com desenvolvimento terrestre (marrom) e aquático (azul). 

 
 

As espécies de anfíbios terrestres, além de maiores cargas de infecção, tiveram maiores taxas 

de mortalidade quando expostas ao Bd do que na ausência de exposição ao patógeno (I. 

parva: χ2 = 17.561, gl = 1, P < 0.001; B. pitanga: χ2 = 12.929, gl = 1, P < 0.001; E. 

johnstonei: χ2 = 4.106; gl = 1; P < 0.042, Fig. 2 A-C). Por outro lado, duas das três espécies 

de anfíbios aquáticos apresentaram taxas similares de sobrevivência entre os tratamentos de 

exposição e controle (D. minutus: χ2 = 3.232, gl = 1, P < 0.072; P. cuvieri: χ2 = 2.447, gl = 1, 

P < 0.118; H. phyllodes: χ2 = 4.290; gl = 1, P < 0.038, Fig. 2 D-F). No modelo paramétrico 
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de sobrevivência, testando todas as espécies simultaneamente, os anfíbios terrestres expostos 

ao Bd exibiram maiores taxas de mortalidade do que as espécies de anfíbios aquáticos (modo 

de desenvolvimento vs. exposição ao Bd: χ2 = 11.827, gl = 1, P < 0.001). 

 

Figura 2. Curvas de sobrevivência para as espécies de anfíbios com desenvolvimento 
terrestre (A-C) e aquático (D-E). Tratamentos de exposição ao Bd e controle não-exposto 
apresentados em vermelho e verde, respectivamente.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Muitas evidências sugerem que os anfíbios aquáticos apresentam maior risco de declínios na 

natureza devido à quitridiomicose (LIPS et al., 2003; HERO et al., 2005; MURRAY et al., 

2010). No entanto, nossos resultados demonstram que espécies de anfíbios terrestres são 

menos tolerantes ao Bd do que as espécies com desenvolvimento larval aquático quando 

expostas a cargas altas de infecção. Portanto, supõe-se que a história de vida do hospedeiro e 

o uso de hábitat sejam determinantes nas interações entre hospedeiros e patógenos. Taxas de 

encontro distintas com hábitats aquáticos (reservatórios do Bd) entre espécies de anfíbios e a 

capacidade de modulação do sistema imune do hospedeiro são fatores importantes na 

organização de respostas adaptativas (PEARL et al., 2007; BIELBY et al., 2015). Deste 

modo, a sobreposição no uso de hábitat favorecendo a transmissão entre espécies de anfíbios 

pode expor hospedeiros não habituados a cargas excepcionalmente altas de Bd (KOLBY et 

al., 2015). Como exemplo, as rãs terrestres da espécie Eleutherodactylus coqui sofreram 

declínios associados à quitridiomicose em Porto Rico (BURROWES et al., 2004; LONGO & 

BURROWES, 2010). Estas descobertas reforçam que a história de vida é um fator importante 

para o entendimento da dinâmica hospedeiro-patógeno em comunidades tropicais de anfíbios. 

Os resultados exibem um padrão claro da história de vida do hospedeiro desencadeando fortes 

respostas evolutivas contra um patógeno amplamente disseminado. O ganho na carga de 

infecção após a exposição experimental é um exemplo disso; espécies de anfíbios terrestres 

expostas ao Bd tiveram maior aumento na carga de infecção quando comparado às espécies de 

anfíbios aquáticos. A ausência de respostas adaptativas e defesas imunes contra a infecção do 

Bd é provavelmente a causa que conduz este padrão, o que também leva os hospedeiros 

terrestres a experimentar maiores taxas de mortalidade no laboratório.  

De forma interessante, os resultados também demonstraram variação na carga de 

infecção de Bd entre hospedeiros com modos similares de desenvolvimento, especialmente 

nas espécies aquáticas. Esta variação corrobora estudos anteriores que mostram como a 

susceptibilidade do hospedeiro ao Bd pode ser explicada por respostas exclusivas da espécie 

quando confrontada por diferentes variáveis microambientais e outros fatores que determinam 

suas características ecológicas (BANCROFT et al., 2011; SEARLE et al., 2011; GAHL et al., 

2012; BECKER et al., 2014; BECKER et al., 2015). Physalaemus cuvieri, por exemplo, 

exibiu ganho de infecção e mortalidade comparáveis ao padrão das espécies terrestres, o que 

contraria a exposição prévia como fator preditivo da susceptibilidade do hospedeiro observada 

nos estudos de Murphy et al (2011). Isto sugere que a variação no uso de hábitat entre as 
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espécies de anfíbios também é relevante para explicar os resultados e pode alterar o padrão de 

respostas contra o Bd. Todas as espécies de anfíbios terrestres do estudo forrageiam e 

reproduzem em ambientes de serapilheira na mata (BOURNE, 1997; ALVES et al., 2009; 

MARTINS et al., 2010), e portanto demonstraram respostas similares quando expostas ao Bd. 

Por outro lado, as três espécies de hospedeiros aquáticos exibem modos de reprodução e 

requisitos ambientais diversificados (ROCHA et al., 1997; KOPP & ETEROVICK, 2006; 

MANEYRO & BEHEREGARAY, 2007). Amostramos anfíbios aquáticos de uma espécie que 

reproduz e permanece a maior parte de sua vida ao longo de riachos (H. phyllodes), uma 

espécie com reprodução em poças permanentes, mas frequentemente encontrada sobre o 

estrato arbóreo (D. minutus), e ainda uma espécie que reproduz em poças temporárias de 

ambientes mais abertos (P. cuvieri). Embora essas espécies ocupem nichos distintos no 

ambiente aquático e variem nas respostas ao Bd, todos os anfíbios aquáticos do estudo 

apresentaram menor aumento na carga de infecção do que as espécies de anfíbios terrestres.  

 São necessários mais estudos para determinar os fatores que explicam essa variação e 

quais as implicações evolutivas para os anfíbios. Se os indivíduos de Physalaemus cuvieri 

reproduzem em poças temporárias sem cobertura de dossel, e a água morna desses ambientes 

possibilita ao hospedeiro eliminar a infecção por Bd ou reduzir sua intensidade (RAFFEL et 

al., 2010), isso poderia restringir a evolução de tolerância à quitridiomicose nesta espécie. No 

caso de Hylodes phyllodes, que apresentou redução da carga de infecção de Bd no laboratório, 

porém com maiores taxas de mortalidade entre os indivíduos infectados em comparação com 

o tratamento controle, isso pode acontecer quando da exclusão competitiva entre linhagens de 

Bd ou associação com outros patógenos, fatores que reduzem a aptidão física dos hospedeiros 

(GANDON & MICHALAKIS, 2000; BONSALL & RAYMOND, 2008). Por fim, D. minutus 

exibiu um padrão inesperado de mortalidade acentuada entre os indivíduos do controle, que 

pode ser atribuído a um efeito aleatório do cativeiro comprometendo a integridade dos 

hospedeiros. Apesar dos esforços para simular ambientes naturais no laboratório, o cativeiro 

também afetou P. cuvieri e reduziu nosso tamanho amostral antes da exposição experimental. 

Não há consenso sobre a exposição prévia dos hospedeiros ao patógeno como um fator 

preditivo de susceptibilidade e resistência adquirida (LONGO & BURROWES, 2010; 

MCMAHON et al., 2014). No presente estudo, a ausência de um padrão claro de resistência 

adquirida pelo hospedeiro em nível de indivíduo (i.e., infecção natural de Bd no campo 

associada marginalmente às cargas de infecção após exposição experimental) indica que a 

evolução de longo prazo pode ser o principal fator direcionando resistência no hospedeiro. 
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Combinados, nossos dados de campo e laboratório implicam características importantes 

da história de vida do hospedeiro contra este patógeno, especialmente entre espécies de 

anfíbios aquáticos que conviveram com o Bd na natureza por um longo período de tempo. Na 

Mata Atlântica, por exemplo, a linhagem panzoótica global de Bd (GPL) tem pelo menos cem 

anos (RODRIGUEZ et al., 2014). Em contrapartida, hospedeiros terrestres que possuem fraca 

associação com habitats aquáticos podem ser desprovidos de respostas adaptativas para tolerar 

a quitridiomicose, o que poderia acarretar declínios severos no caso de respingos de infecção 

de Bd entre as espécies. Portanto, nossos resultados demonstram que o modo de 

desenvolvimento é um fator preditivo significativo da quitridiomicose, e reforçam que a 

resistência adquirida nos hospedeiros está além de uma tendência individual; é um padrão de 

resposta evolutiva em nível de populações. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo investiga o papel da história de vida do hospedeiro nas respostas dos anfíbios a 

um patógeno mortal. O impacto negativo do Bd em comunidades de anfíbios aquáticos tem 

sido bem estudado ao longo das últimas décadas (BERGER et al., 1998; LIPS et al., 2006; 

PEARL et al., 2007). Aqui, ressaltamos que a quitridiomicose também pode causar declínios 

drásticos entre hospedeiros terrestres devido à menor evolução de tolerância ao Bd. De fato, 

poderia haver mais declínios entre comunidades de anfíbios terrestres do que é possível 

estimar, dada a dificuldade em determinar precisamente a causa da mortalidade em ambientes 

de serrapilheira. Além disso, fatores ecológicos como respingos da infecção e alterações 

ambientais podem impactar na dinâmica hospedeiro-patógeno, desencadeando declínios e 

extinções mesmo em áreas de quitridiomicose enzoótica (RAFFEL et al., 2006; 

WOODHAMS et al., 2008; ROHR & RAFFEL, 2010; BECKER & ZAMUDIO, 2011; 

SAVAGE et al., 2015). Nosso estudo elucida padrões de evolução de resistência e tolerância 

no hospedeiro em anfíbios com diferentes histórias de vida contra um patógeno generalista. 

Acessar esses padrões em sistemas com múltiplos hospedeiros é essencial para direcionar 

ações futuras a favor da conservação da biodiversidade. 
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