
Aqui você pode inserir qualquer informação 

[Parasitologia] 

PRIMEIRO REGISTRO DE Diaphorocleidus sp. PARASITO DE CHARACIFORMES DA 

BACIA DO ALTO RIO MUNIM, MARANHÃO 
SILVA, Marciara L.1; JUSTO, Marcia N.2; COHEN, Simone C.2; OTTONI, Felipe P.3;

 VIANA, Diego C4. 
1 Programa de Pós Graduação em Ciência Animal, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), São Luís, MA, 

Brasil, email: marciaralopes.09@gmail.com.; 2 Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes, Instituto Oswaldo 

Cruz  (Fiocruz), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.; 3 Laboratório de Sistemática e Ecologia de Organismos Aquáticos 

(LASEOA), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus IV, Chapadinha, MA, Brasil.; 4Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), Imperatriz, MA, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Foram coletados 38 exemplares de Monogenoidea 

pertencentes ao gênero Diaphorocleidus Jogunoori, 

Kritsky & Venkatanarasaiah, 2004.  

 Diaphorocleidus apresenta 12 espécies 

consideradas válidas, das quais nove ocorrem no 

Brasil, sendo todas parasitas exclusivamente de 

Characiformes. O gênero inclui espécies que 

apresentam gônadas sobrepostas, poro vaginal 

sinistral, órgão copulatório masculino com voltas no 

sentido anti-horário, peça acessória não articulada 

ao OM e ganchos com hastes compostas por duas 

sub-unidades.  Os exemplares estudados se 

assemelham com Diaphorocleidus armilatus 

Jogunoori , Kritsky & Venkatanarasaiah  2004, mas 

diferem principalmente na forma das âncoras e 

barras.  
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Mais estudos serão necessários para 

determinação específica dos exemplares 

encontrados.  

A bacia do alto rio Munim, na região Leste do 

Maranhão, representa um novo registro de 

distribuição geográfica para Diaphorocleidus.  

MATERIAL E MÉTODOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

A fauna parasitária de peixes é notoriamente 

diversa, complexa, e desempenha papel 

fundamental em processos ecológicos, fisiológicos e 

morfológicos do hospedeiro. Neste contexto, 

destacam-se os parasitos da Classe Monogenoidea, 

helmintos que desempenham um papel importante 

como patógenos de peixes marinhos e de água 

doce. 

Bryconops Kner, 1858 é um gênero de 

Characidae que inclui 18 espécies válidas 

distribuídas nas principais bacias hidrográficas 

brasileiras.  

OBJETIVOS 

Caracterizar a fauna de Monogenoidea presente 

em peixes de pequeno porte da espécie Bryconops 

sp. (Iguanodectidae, Characiformes) da bacia do 

alto rio Munim, na região Leste do Maranhão. 

 Foram examinados dois espécimes de 

Bryconops sp., que estavam depositados  na  

Coleção  Ictiológica do Centro de Ciências Agrárias 

e Ambientais – CICCA, da UFMA e preservados em 

etanol 95%.  

 Os arcos branquiais foram separados e 

analisados para a coleta de Monogenoidea. Para 

estudo das partes esclerotizadas, os parasitos foram 

montados entre lâminas e lamínulas em meio de 

Hoyer. 

Figura 2. Diaphorocleidus sp. parasito de Bryconops sp. A. 

Total; B. Complexo copulatório; C. Haptor 

Figura 1. Bryconops sp.  
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