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[Parasitologia ]

Os Isópodos são parasitas especializados de peixes e

têm pereópodes modificados com fortes garras

preênseis para fixação ao hospedeiro parasitando

tegumento, câmara branquial, cavidade bucal e retal,

onde, devido ao seu grande tamanho, são facilmente

detectados. Isópodes parasitas causam lesões

mecânicas em seu hospedeiro, podem representar

grandes perdas econômicas por danos estéticos,

ingresso de patógenos e diminuição do crescimento

corporal em peixes comercialmente importantes.
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Este trabalho tem como objetivo relatar o primeiro

registro para o Estado do Maranhão, Nordeste do

Brasil de 3 de isópodes cimotóides de água doce, dos

quais o de Serrasalmus sp. representa uma extensão

geográfica.
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Os parasitas foram coletados manualmente com

pinças por pescadores locais em 3 diferentes bacias

hidrográficas dos rios Gurupi, Maracaçumé e

Turiaçu, Estado do Maranhão, Brasil, entre outubro e

novembro de 2017. Os parasitas foram armazenados

em álcool metílico 75% e encaminhados ao

Laboratório da Universidade Federal do Maranhão

(LABCICLOS/CCAA) para identificação. No

laboratório, os espécimes foram identificados de

acordo com literatura publicada.

Tabela 1. Espécies de Braga extraídas de peixes de água doce

coletados no Estado do Maranhão, Nordeste do Brasil.

Espécies de Braga Hospedeiro Localidade

B. fluviatilis Hoplias

malabaricus

Rio Gurupí, Garutapera

B. nazuta Serrasalmus sp. Rio Maracaçumé, 

Governador Nunes Freire

B. patagonica Hoplias 

malabaricus

Rio Turiaçu, Santa Helena

B. patagonica Serrasalmus sp. Rio Maracaçumé, Governo 

Nunes Freire

Os parasitas foram identificados como: B. patagonica,

B. fluviatilis e B. nasuta. B. patagônica.

Figuras 2–7. Imagens de 3 espécies de Braga encontradas no Estado

do Maranhão, Brasil. 2, 3. Braga fluviatilis. 2. Corpo inteiro. 3. Vista

ventral com seta indicando o dáctilo do primeiro pereópode. 4, 5.

Braga patagônica. 4. Corpo inteiro. 5. Vista dorsal com seta indicando

a extremidade arredondada do exópode. 6, 7. Braga nasuta. 6. Corpo

inteiro. 7.Vista dorsal com seta indicando cabeça truncada

anteriormente.

Os achados das três espécies e sua distribuição geral

demonstram que os casos de B. patagonica e B. fluviatilis

devem ser considerados novos registros geográficos para o

Estado do Maranhão, logo a ocorrência de B. nasuta deve

ser considerada uma extensão geográfica.


