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[Parasitologia ]

Branchiura com mais de 130 espécies todas

ectoparasitas de peixes e ocasionalmente de anfíbios

e crocodilos, fixando-se em áreas onde os peixes não

têm escamas, como cauda, nadadeiras e dentro e ao

redor da boca. O gênero Dolops possuem antênulas,

pares de maxilas adaptadas para se fixar aos

hospedeiros. A fixação causa inflamações locais no

tecido, reduzindo a capacidade de equilibrar os

fluidos internos e os níveis osmóticos e

proporcionando uma oportunidade para patógenos

secundários como as bactérias de infectar os peixes.
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O presente estudo tem como objetivo relatar a

primeira ocorrência de Dolops intermedia na região

Nordeste do Brasil e fornece novos registros de

hospedeiros e uma descrição mais detalhada das

estruturas morfológicas.
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Em 2017, nos meses de junho e julho, espécimes

de D. intermedia foram coletados no estado do

Maranhão em tanques de criação de peixes dos

municípios de Chapadinha e Brejo, no bioma Cerrado.

Em 2020, exemplares de D. intermedia foram

coletados em dois lagos do município de Conceição do

Lago-Açú, no Bioma Amazônia. Todos os espécimes

foram coletados de seus hospedeiros com auxílio de

pinça, preservados em álcool 75% e identificados com

auxílio de chaves de identificação e comparados com a

descrição original. Os espécimes foram encontrados

associados a: Colossoma macropomum, Hoplias

malabaricus, Leporinus friderici, Oreochromis

niloticus, Prochilodus lineatus e Pygocentrus

nattereri.

A comparação das medidas de tamanho relativas

entre as espécies da localidade tipo e do Maranhão

não evidenciou diferença significativa (teste-t

pareado, p-valor 0.286). Comparando a medição do

tamanho absoluto das entre as populações (bioma

Amazônia, bioma Cerrado e localidade tipo) mostra

diferença significativa entre as três populações (p-

valor 0.004), e para múltiplas comparações,

evidenciou diferença significativa entre a população

do Rio Grande do Sul e do bioma Cerrado (p-valor

0.012), diferença significativa entre o Rio População

do Grande do Sul e a do bioma Amazônia (p-valor

0.009) e diferença entre população do bioma Cerrado

e bioma Amazônico (p-valor 0.026.

O registro e o estudo de D. intermedia e de

seus hospedeiros é importante não somente para

determinar a real distribuição da espécie como

também para o estabelecimento de medidas

mitigadoras de um importante parasito em

localidades nas quais a piscicultura representa uma

importante fonte de renda em fase de expansão.

Figura 1. Micrografias de luz de Dolops intermedia

macho: a-dorsal; b- ventral.


