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RESUMO
Os mamíferos roedores são os hospedeiros de ectoparasitos mais estudados, pois

apresentam condições extremamente favoráveis para que estes possam

desenvolver-se e segundo alguns estudiosos, o ectoparasitismo em espécies

roedoras são de grande importância e interesse porque desenvolvem doenças

patogênicas tanto nos animais quanto em seres humanos. Quando em seu habitat

natural, os animais silvestres podem ser acometidos por ectoparasitos, onde o foco

central deste trabalho são os ácaros da família Laelapidae do gênero Gigantolaelaps

que como característica principal são cosmopolitas, são os ácaros de maior espécie

e associados aos roedores comensais e silvestres, estes ácaros apresentam

extrema importância à saúde pública devido atuarem no prosseguimento de doenças

em seres humanos. Portanto, objetivou-se neste trabalho diagnosticar a espécie de

ácaro coletado em roedores silvestres provenientes do Parque Nacional da Restinga

de Jurubatiba, localizado no município de Quissamã (RJ), que é considerado uma

unidade de preservação federal cujo objetivo principal é conservar e preservar

animais ameaçados em extinção para fins educativos, paisagísticos, recreativos e

principalmente científicos. Utilizou-se armadilhas que foram montadas no período

vespertino e inspecionadas no dia seguinte no período matutino contendo 9

roedores, sendo posteriormente identificados como Cerradomys goytaca. Foi

realizada a análise morfométrica que possibilitou mensurar o comprimento, largura e

distância do ácaro, cujo gênero identificado foi o Gigantolaelaps vitzthumy.

Palavras-chave: Cerradomys goytaca, Laelapidae, Gigantolaelaps vitzthumy
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ABSTRACT
Rodent mammals are the most studied host of ectoparasites, as they present

extremely favorable conditions for their development and, according to same

scholars, ectoparasitism in rodent species is of great importance and interest

because they develop pathogenic diseases in both animals and humans. Whein in

their natural habitat, wild animals can be affected by ectoparasites, where the central

focus of this work are the Laelapidae mites of the genus Gigantolaelaps, whose main

characteristic are cosmopolitan, are the largest species and associated with

commensal and wild rodents, these mites are extremely important to public health

because they act in the pursuit of diseases in humans. Therefore, the objective of

this study was to diagnose the species of mite collected from wild rodents coming

from the Restinga de Jurubatiba National Park, located in the municipality of

Quissamã (RJ), wich is considered a federal preservation unit whose purpose is to

conserve and preserve endangered animals for educational, landscape, recreational

and mainly scientific purposes. Traps were set up in the afternoon and inspected the

next day in the morning containing nine rodents and were later identified as

Cerradomys goytaca. Morphometric analysis was performed to measure the length,

width and distance of the mite whose genus was identified as Gigantolaelaps

vitzthumy.

Key-words: Cerradomys goytaca, Laelapidae, Gigantolaelaps vitzthumy
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Agência FAPESP (2011) estima-se existir aproximadamente

8,7 milhões de espécies animais habitando ambientes terrestres e aquáticos, sendo

que cerca de 70% destas espécies ainda são desconhecidas. Para a realização do

estudo desta grande quantidade foi necessário fazer a organização destas espécies

para assim facilitar a identificação e em quais grupos cada uma delas pertenceriam.

Esse sistema de classificação científica é conhecido como taxonomia ou

classificação biológica, sendo empregado até os dias atuais. A taxonomia moderna

tem as suas raízes no sistema de Linnaeus, que agrupou as espécies de acordo

com as características morfológicas por elas partilhadas (REY, 2008). Estas

classificações sofrem muitas alterações ao longo dos anos, melhorando sua

qualidade. No entanto, com o advento da sistemática molecular, que utiliza a análise

do genoma e métodos de biologia molecular, vem ocorrendo inúmeras revisões da

classificação de diversos organismos. Mesmo assim, após frequentes estudos

baseados na biologia molecular, estudos morfológicos dos organismos ainda são

necessários, no entanto, estudos de taxonomia morfológica vem diminuindo com o

desenvolvimento das técnicas moleculares.

Dentre as diversas espécies existentes, há diferentes tipos de relações entre

elas, que são classificadas intraespecíficas e interespecíficas, sendo importante

ressaltar neste trabalho as relações interespecíficas desarmônicas, que é o

parasitismo, uma relação em que uma espécie animal abriga outra diferente para

obter alimento. Todavia, um parasitismo ideal será aquele em que não há danos ao

hospedeiro. Porém, com o passar do tempo muitas espécies parasitos passaram por

diversas mutações, segundo Darwin, a fim de não causarem danos ao hospedeiro e

passando a viver numa relação de simbiose (REY, 2008).

Quanto ao estudo da parasitologia, iniciado no decorrer dos séculos XIX e XX

em laboratórios universitários, pode-se citar três grandes nomes de destaque na

investigação individual de doenças parasitárias, Bancroft, Queensland e Wucherer.

Esse período foi marcado por uma forte incidência de doenças parasitárias devido

às más condições sanitárias e higiênicas, pois não haviam políticas públicas que

promovessem o desenvolvimento econômico em diversos países, o que dificultou o

acesso da classe baixa à serviços básicos como educação, saúde e saneamento,

contribuindo para o aumento das doenças parasitárias. Contudo, doenças que eram
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consideradas da classe pobre vem sofrendo constantes modificações e ao invés de

ocorrer uma redução no número de casos, estão cada vez mais aumentando, tanto

em humanos quanto em animais, embora os avanços tecnológicos e medicinais

estejam em pleno desenvolvimento (FOSTER, 1965).

A partir deste contexto têm-se a definição de parasitologia, que é o ramo da

Ciência que estuda os parasitos, seus hospedeiros, a relação entre eles que engloba

todos os filos, o controle dos mesmos, e além de ser uma associação duradoura,

obtêm-se uma certa dependência metabólica de diferentes graus (REY, 2008).

Igualmente, segundo Ferreira (1973), a ação dos parasitos sobre seus

hospedeiros está em constante evolução, de modo que eles possam se relacionar

ao ponto de propiciar a sobrevivência do parasito em seu hospedeiro e favorecer a

sobrevivência e reprodução do hospedeiro, havendo assim o equilíbrio para ambas

as partes. Ademais, as adaptações que ocorrem nos seres vivos, ocorrem em

diferentes escalas de tempo e se diferenciam de acordo com cada espécie,

estabelecendo um conceito de especificidade parasitária.

Com base na teoria acima, o presente trabalho teve como objetivo estudar a

incidência de parasitismo pelo ácaro Gigantolaelaps sp. em roedores silvestres da

espécie Cerradomys goytaca que habitam o Parque Nacional da Restinga de

Jurubatiba, no município de Quissamã, RJ. O gênero Gigantolaelaps contém cerca

de 20 espécies que parasitam desde marsupiais até roedores (WENZEL; TIPTON,

1966; KIM, 1985), que são encontrados em diferentes habitats e não acometem

somente animais da fauna brasileira, mas também de outros países, porém são

poucas as pesquisas sobre estes ácaros. Além disso, devido à estreita ligação que

há com roedores comensais e silvestres, os ácaros são de extrema importância para

a saúde pública devido a proliferação de doenças como a peste bubônica, o tifo

murino e tularemia (BAKER & WHARTON, 1952), além de dermatites (AZEVEDO et

al., 1999).

Ademais, os ácaros são classificados no Filo Arthropoda, que corresponde ao

maior filo dentre todos do reino animal, e integram o Subfilo Chelicerata e Subclasse

Acari, que inclui não somente ácaros, mas também os carrapatos. Os ácaros

distinguem-se facilmente dos insetos por apresentarem quatro pares de patas nos

estágios de ninfa e adulto e faz-se notória a diminuição da segmentação dos

mesmos, levando pesquisadores considerarem-no como artrópodes altamente
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especializados e que se afastaram da linha de evolução do Filo Arthropoda

(FLECHTMANN, 1985).

Por isso, deve-se considerar a importância do estudo desta espécie, pois

além de viver como parasitos em animais, quais consequências ela poderia trazer

aos seres humanos? Uma vez que a cada ano que passa há uma redução

significativa do habitat de animais, não somente silvestres, devido ao aumento

populacional e expansão de áreas que deveriam ser preservadas, as quais o homem

vem ocupando.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. O Bioma Restinga

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(ICMBIO), a restinga de Jurubatiba está localizada no norte do estado do Rio de

Janeiro, englobando as áreas de Macaé, Carapebus e Quissamã, cuja distância até

a capital do estado compreende aproximadamente 200 Km. O Parque Nacional da

Restinga de Jurubatiba, que compreende uma área total de 148,6 Km2 e estende-se

desde a cidade de Macaé até a Barra do Furado (ARAÚJO et. al., 1998), é uma

unidade de conservação federal e tem como objetivo conservar e preservar para fins

científicos, educativos, paisagísticos e recreativos o rico e ameaçado patrimônio

natural. O acesso dá-se por meio de estradas vicinais a partir da RJ-116, devido

estar localizado no interior de propriedades rurais e da margem oceânica.

Resguarda uma área conservada do Canal Campos-Macaé que levou

aproximadamente 30 anos para ser desenvolvido a partir de mão-de-obra escrava e

apresenta uma extensão de 104 Km. Além disso, o Parque possui cerca de 44 Km

de praias, contudo, neste trecho, existem cerca de 18 lagoas costeiras de beleza

singular e de grande interesse ecológico, além de ser considerado um abrigo para

diversas espécies de fauna e flora da restinga que encontrava-se em risco iminente

de extinção e de acordo com o ICMBIO, inclusive já foram encontradas novas

espécies na unidade, incluindo o roedor C. goytaca (TAVARES et al., 2011).
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Ademais, segundo o ICMBIO, o Parque Nacional da Reserva de Jurubatiba é

considerado um dos três parques brasileiros onde é possível observar de modo

harmonioso a preservação do ambiente juntamente com o desenvolvimento

sustentável da população de pescadores tradicionais, que já realizavam a pesca na

área antes mesmo de sua criação. Ainda sobrevivem algumas formações de

restingas pouco vistas em outras regiões, apesar da interferência antrópica de

elevado e crescente grau observada não somente na Restinga de Jurubatiba, mas

em todas as outras do norte fluminense causando preocupação.

2.2. O hospedeiro: Cerradomys goytaca

Tavares et al. (2011) afirmaram que a espécie Cerradomys goytaca foi a

primeira espécie endêmica registrada na Restinga de Jurubatiba, além de ser uma

das poucas espécies de mamíferos endêmicas do ambiente de restinga, habitual de

cinco localidades compreendidas no estado do Rio de Janeiro e o extremo norte do

Espírito Santo (PERCEQUILLO, 2015), e trazendo singularidade regional para as

restingas do Norte Fluminense por se tratar de uma espécie primitiva de mamíferos

encontradas em uma sessão somente de restinga em todo o litoral (TAVARES et al.,

2011).

A nova espécie foi catalogada na subfamília Sigmontinae (Wagner, 1843),

sendo o gênero Cerradomys composto por oito espécies, que são: C. goytaca, C.

langguthi, C. maracujuensis, C. marinhus, C. scotti, C. subflavus, C. vivoi e C. akroai

(BONVICINO et al., 2008; PERCEQUILLO et al., 2008; TAVARES et al., 2011;

BONVICINO et al., 2014) Tendo em vista a grande variedade de espécies do gênero,

as espécies conhecidas como “ratinho goitacá” ou C. goytaca (Figura 1) e C.

subflavus (Figura 2), podem ser vistas em um habitat completamente diferente dos

outros componentes do grupo (TAVARES et al., 2011; BONVICINO et al., 2014).

Considerado como um pequeno roedor por apresentar tamanho médio a

grande entre 116-166 mm (cabeça e corpo) e comprimento de cauda entre 130-181

mm (PERCEQUILLO, 2015). Morfologicamente, pode ser caracterizado por

apresentar pelagem dorsal curta variando de castanho-escura a

castanho-amarelada; com pelos mais claros nas laterais e limite pouco definido com

o ventre que é esbranquiçado ou amarelado; cabeça da cor do dorso, exceto em C.
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subflavus, que possui cabeça acinzentada especialmente ao redor dos olhos; cauda

pouco pilosa, ou seja, com poucos pelos e bicolor (pelos e escamas

despigmentadas na superfície ventral e ao longo da região proximal e

uniformemente escuras acima); patas longas e estreitas, geralmente com a

superfície superior recoberta por pelos claros; e quatro pares de mamas

denominadas peitoral, pós-axial, abdominal e inguinal (PERCEQUILLO, 2015).

Figura 1. Espécime de Cerradomys goytaca (Rodentia, Cricetidae).
Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (2017)
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Figura 2. Espécime de Cerradomys subflavus (Rodentia, Cricetidae).
Fonte: Biofaces (2014)

Numa das primeiras relações ecológicas descritas para a espécie, Grenha et

al. (2010) afirmaram que C. goytaca encontra-se intrinsecamente associado com

sementes de Allagoptera arenaria (guriri) (Figura 3), uma palmeira abundante na

formação arbustiva de clusia na Restinga de Jurubatiba com farta produção de frutos

de polpa fibrosa e adocicada (GRENHA et al., 2010). Dois de seus diversos

predadores naturais também puderam ser identificados por meio de outras

pesquisas, a coruja Tyto furcata e o cachorro-do-mato, Cerdocyon thous

(BERGALLO, 2010; LEMOS & GONÇALVES, 2015). Em relação aos demais

estudos realizados, seus ninhos e pelos demonstraram susceptibilidade para o

indício de parasitas (MARTINS-HATANO et al., 2011) e a partir de então, outras

espécies de parasitos vêm sendo descritas em C. goytaca (OLIVEIRA et al., 2017;

EDERLI et al., 2018).
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Figura 3. Allagoptera arenaria.
Fonte: Museu Nacional - UFRJ (2019)

2.3. Parasitismo

Segundo Marshal (1981), os mamíferos roedores e marsupiais estão inclusos

na lista dos hospedeiros mais estudados para ectoparasitos, pois apresentam

algumas características que favorecem a coexistência entre eles, das quais

podem-se citar a homeotermia (propriedade que o corpo possui de manter uma

temperatura constante), a nidificação (desenvolver o habitat no animal) e o

agrupamento social.

Paramasvaran et al. (2009) e Soares et al. (2015) afirmaram que os estudos

sobre a ectofauna parasitária em pequenos mamíferos silvestres é de grande

importância e interesse, porque muitos destes parasitos desempenham um papel

significativo na transmissão de doenças patogênicas, não somente na fauna

silvestre, mas também em seres humanos. As doenças provocadas por estes

pequenos mamíferos pode provocar consequência na saúde humana e cada vez

surgirem novas mutações e acometer novos indivíduos para outros tipos de doenças

provocadas por estes parasitos, porque devido a expansão que há na população e

seu desenvolvimento, os seres humanos continuarão invadindo o espaço onde os

animais silvestres habitam e os indivíduos serão acometidos ainda mais por doenças

parasitárias.

Quando em seu habitat natural, os animais silvestres podem ser acometidos

por ectoparasitos incluindo os ácaros das famílias Listrophoridae, Listropsoralgidae,

Myobiidae, Trombiculidae, Macronyssidae e Laelapidae (SARAIVA et al., 2012a),
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sendo a última, o foco deste estudo. Além destas famílias, inclui-se os carrapatos

das família Ixodidae e Argasidae, e os piolhos das famílias Gyropidae e Polyplacidae

(HORTA et al., 2011; BOCHKOV et al., 2013). Segundo Martins-Hatano et al. (2011),

do ponto de vista evolutivo estes ectoparasitos demonstram importância para suas

populações hospedeiras, pois eles atuam como agentes moduladores das mesmas

e por meio deles é possível que ocorram adaptações fisiológicas e imunológicas que

influenciam na distribuição geográfica destes animais. Porém, estes ectoparasitos

atuam como transmissores de agentes patogênicos gerando doenças parasitárias

que representam uma grave ameaça aos hospedeiros, pois reduz a abundância em

seu habitat (MASTROPAOLO et al., 2014; SPONCHIADO et al., 2015).

2.4. Ácaros: Aspectos Gerais

Segundo um documento publicado pela Embrapa (2007), o surgimento dos

primeiros ácaros se deu após a Era Pré-cambriana, sendo o primeiro fóssil datado

no período Devoniano, que compreende cerca de 400 milhões de anos atrás, e

identificado como Protocarus crani, porém a maioria dos fósseis foi encontrada no

período Terciário da Era Cenozóica, denominada Oligoceno, aproximadamente 12

milhões de anos atrás (HIRST & MAULIK, 1926; NORTON et al., 1988). Acredita-se

que os ácaros são oriundos do ancestral comum dos opiliões.

Em sua obra “Historia Animallium”, Aristóteles cita que favos velhos de abelha

eram povoados por ácaros, sendo esta a primeira vez que aparece nos textos o

termo “akari”, que existe até hoje no termo do gênero Acarus e que deu origem ao

nome do grupo que engloba todos os ácaros, denominado Acari. Após Aristóteles e

até o século XVIII, faz-se menção dos ácaros em numerosas obras de história

natural e medicina, e somente em 1758, os ácaros são incluídos em uma

classificação natural por Carl Linnaeus, em sua obra chamada “Systema Naturae”,

designando Acarus siro (L., 1758) (Astigmata: Acaridae) como espécie tipo, sendo

extremamente abundante e frequente em produtos armazenados, sendo

vulgarmente conhecido como ácaro da farinha (GRIFFITHS, 1962).

Outrossim, os ácaros abrangem os artrópodes que são conhecidos como os

carrapatos e ácaros, apresentam ampla diversidade, distribuição mundial e em sua

maioria têm desenvolvido relações com outros animais, relações estas que
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abrangem tanto o comensalismo quanto o parasitismo. Segundo Lareschi (2017), a

diversificação dos ácaros em diferentes modos de vida, foi acompanhada com uma

variação na morfologia e adaptações em seu ciclo de vida que afetam a forma do

corpo e apêndices bucais, e as estratégias que influenciam na sobrevivência e na

reprodução. Ademais, a maioria das espécies parasitos habitam o tegumento dos

anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e em pequena proporção no trato respiratório,

ouvido médio e interno, e nas fossas nasais dos animais parasitados (GUIMARÃES

et al., 2001).

Indubitavelmente, com exceção dos carrapatos, os ácaros ectoparasitos de

vertebrados, perfurando o tegumento, alimentam-se de sangue, linfa, restos

dérmicos e secreções sebáceas que acarreta numa irritação em seu hospedeiro

devido a dor causada pelas picadas. Uma grande parte dos ácaros, mantém durante

a vida relações com seu hospedeiro e consequentemente ocorre a propagação por

contato direto entre outros indivíduos aumentando assim o número de animais

infectados. Acrescenta-se ainda que os ácaros não apresentam segmentação

evidente e embora a maioria das espécies sejam microscópicas, é possível

visualizá-las a olho nu (LARESCHI, 2017).

Ademais, existem duas categorias de ácaros que podem ser reconhecidos,

que são os de vida livre e os parasitos. Entre as formas de vida livre, os ácaros

podem ser classificados, de acordo com Flechtmann (1975, 1985), em:

● Fitófagos: São espécies que se alimentam da parte aérea e subterrânea das

plantas, mas que podem causar prejuízos econômicos a muitas culturas de

valor comercial, além do fato de que se houver um grande número de

espécies deste ácaro, pode causar a descoloração de folhas;

● Predadores: Normalmente encontrados na parte aérea das plantas, no solo,

musgos, restos de animais e vegetais, onde alimentam-se de pequenos

artrópodes e seus ovos, de nematoides, além de outros tipos de ácaros;

● Fungívoros: Geralmente apresentam movimentação lenta ou são

sedentários, se alimentam de fungos em grãos armazenados, em casca de

árvores, no solo e em habitats de insetos perfuradores de madeira, bem como

algumas espécies também podem formar pragas de culturas de cogumelo;

● Coprófagos: Alimentam-se de insetos que vivem em excrementos de outros

animais ou mesmo da própria matéria fecal.
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2.4.1. MORFOLOGIA

Segundo um documento publicado pela Embrapa, realizado por Menezes e

Aquino (2007), o ácaro é caracterizado por apresentar um corpo fundido em

cefalotórax e abdome, e para facilitar a taxonomia do corpo que é indiviso, cria-se

uma linha imaginária dividindo o corpo em duas regiões denominadas anterior,

chamada de gnatossoma, e posterior denominada idiossoma. Soma-se a isto a

presença de quatro pares de patas na região chamada de podossoma e,

posteriormente a inserção das patas, o opistossoma (Figura 4).

Figura 4. Esquema da estrutura corporal de Acari. Vista ventral.
Fonte: http://filbd.blogspot.com/2011/07/arthropoda-002.html

No gnatossoma encontram-se a abertura bucal e as peças bucais,

abrangendo os palpos e quelíceras que são apêndices retráteis e movem-se dentro

de bainhas. Encontra-se também o hipostoma, que é um órgão intermediário ventral

de fixação. Portanto, o gnatossoma é, internamente, um tubo através do qual o

alimento é levado ao esôfago. Sobre a cavidade bucal encontra-se um par de
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quelíceras, geralmente trisegmentadas, que junto com os palpos se constituem no

órgão preensor (LARESCHI, 2017).

O idiossoma pode ser dividido imaginariamente em propodossoma,

metapodossoma e opistossoma (Figura 4), e é responsável por desempenhar

funções locomotoras, respiratórias e sensoriais. Não apresenta segmentação, porém

apresenta sulcos e suturas, é fino, flexível e pode estar coberto dorsalmente e

ventralmente por placas esclerotizadas que desempenham funções de proteção

contra dessecação e predadores. Ventralmente pode apresentar uma placa anal ao

redor do ânus e uma placa genital ou genitoventral ao redor do orifício genital, além

disso, anteriormente a estas placas, têm-se a placa external. Dorsalmente o

idiossoma apresenta setas cuticulares que possui a função sensível (mecânica e

química) e que seguem um modelo determinado em cada espécie, considerado

importante para sua identificação. As patas, cuja função é de locomoção,

apresentam sete segmentos: coxa, trocânter, fêmur, genu, tíbia, tarso e metatarso.

Além disso, apresentam espiráculos que são estruturas externas do sistema

respiratório traqueal, e sua presença ou ausência, bem como sua localização, são

de importância taxonômica (LARESCHI, 2017).

A boca do ácaro estende-se pela faringe que serve como uma bomba para

realizar a sucção de alimentos e pode haver glândulas salivares cuja função é a

elaboração de várias enzimas que permitem a digestão pré-oral e que se abrem por

condutos pares que podem ser na cavidade bucal ou por estiletes salivares

anteriores à abertura oral (LARESCHI, 2017).

2.4.2. CICLO DE VIDA

Em sua maioria, os ácaros são ovíparos e seus ovos são postos

isoladamente ou agrupados. Porém, quando atuam de forma parasitária são

frequentemente ovovivíparos, dando nascimento às larvas. Seu ciclo biológico

abrange um ou mais estágios imaturos ativos e em geral os estágios deste ciclo

podem ser sintetizados em ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto. A larva que

nasce do ovo é hexapoda, com exceção dos eorifilídeos onde todos os estágios

ativos apresentam dois pares de pernas e posteriormente ocorrem no máximo três

estágios inativos, quando então, dá-se origem ao adulto (FLECHTMANN, 1985).
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Durante o processo reprodutivo dos ácaros observa-se a fertilização

decorrente da produção de uma geração formada por machos e fêmeas. Ocorrendo

a cópula, o material seminal é inserido na abertura genital através do órgão

copulador masculino esclerosado ou os espermatozoides encerram-se num

espermatóforo pelo qual ou o macho transfere para a fêmea com o auxílio de suas

quelíceras ou abandona no substrato, sendo posteriormente recolhido pela fêmea

(FLECHTMANN, 1975; 1985).

2.5. Família Laelapidae

A família Laelapidae foi anteriormente conhecida como Laelaptidae, é

cosmopolita abrangendo não somente ácaros com diversidade de habitats e

associações, mas também seres humanos; são os parasitos mais frequentes de

marsupiais e roedores, em sua maioria nos Sigmontideos, sendo encontrados tanto

sobre o corpo de seus hospedeiros como em seus ninhos e nos pequenos habitats

que estes frequentam, além do fato de possuírem um ciclo de vida básico

(FONSECA, 1958). Entre os gêneros conhecidos atualmente, 43 espécies estão

associadas com artrópodes, 10 vivem livremente pelo solo ou são formas

predadoras e cerca de 35 são ectoparasitos de mamíferos (CASANUEVA, 1993). Em

contrapartida, dentre os inúmeros grupos de ectoparasitos que infestam mamíferos

silvestres, os Laelapídeos são os mais frequentes. Como estão associados aos

roedores comensais e silvestres, estes ácaros apresentam extrema importância à

saúde pública (AZAD, 1986), pois algumas espécies podem atuar na transmissão do

tifo murino, peste bubônica, tularemia, além de outras doenças, provocando

dermatites após a hematofagia (BAKER; WHARTON, 1952).

Dentro da subclasse Acari, os Laelapidae compreendem o maior número de

gêneros. Segundo Fonseca (1958), entre os ácaros mais conhecidos, incluem-se

espécies dos gêneros Laelaps Koch, 1836; Gigantolaelaps Fonseca, 1939;

Mysolaelaps Fonseca, 1936; Androlaelaps Berlese, 1903; Haemolaelaps Berlese,

1910 e Tur Baker e Wharton, 1952, porém como consequência de sua origem

polifilética, o estudo biológico dos ácaros é diverso e pouco conhecido. Soma-se a

isto o fato de serem nidícolas, onde somente as fêmeas são coletadas em seus

hospedeiros e podem usá-los principalmente para foresia, por apresentarem
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capacidade de deslocamento reduzida, o que significa que os machos não são

parasitos e que permanecem em seus ninhos (WENZEL; TIPTON, 1966;

MARTINS-HATANO et al., 2002).

Quanto ao modo de alimentação, ainda não há como comprovar, porém há

justificativas de que alimentam-se do sangue de seu hospedeiro, do tecido líquido e

até mesmo de outros artrópodes. Em se tratando da afinidade de hospedeiros de

Laelapídeos, acreditava-se que eles eram generalistas, porém, recentemente foram

detectadas variações morfológicas intraespecíficas, que sugere a existência de

complexas espécies (LARESCHI, 2017).

2.6. Gênero Gigantolaelaps

Atualmente existem cerca de 20 espécies no gênero Gigantolaelaps Fonseca,

1930, porém até o ano 1939 eram conhecidas apenas quatro espécies dos

gigantescos Laelaptidae que em sua maioria ainda eram mantidas no gênero

Laelaps: Laelaps wolffsohni Oudemans 1910, Laelaps maximus Berlese 1903,

Laelaps versteegi Oudemans 1904 e Macrolaelaps peruvianus Ewing 1933

(FONSECA, 1958).

Segundo Fonseca (1958), este gênero inclui as maiores espécies de ácaros

parasitos não Ixodides e caracteriza-os com dimensões maiores do que qualquer

outro gênero da família, a genitalia quase sem dilatação posterior e, por

conseguinte, com um único par de cerdas, e a longa cerda posterior da coxa II

frequentemente de comprimento exagerado.

Durante sua pesquisa, em 1939, Fonseca descreveu no gênero Macrolaelaps

as espécies Macrolaelaps butantanensis, Macrolaelaps mattogrossensis e

Macrolaelaps brachypinosus, todas pertencentes ao estado de São Paulo (SP) e

Mato Grosso (MT). Posteriormente, encontrou quatro novas espécies com as

mesmas características gerais e acreditou tratar-se de um grupo natural

predominantemente neotrópico e erigiu o gênero Gigantolaelaps Fonseca, 1939

incluindo a espécie L. versteegi e ponderando L. wolffsohni como mais um provável

participante do gênero. Durante o período de estudo sobre os ácaros de pequenos

mamíferos do nordeste brasileiro, foram encontradas mais duas novas espécies, o

que resultou o aumento de 14 espécies conhecidas, todas do continente americano
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e a predominância de uma das espécies da fauna nordestina foi surpreendente, pois

foram encontrados inúmeros animais parasitados por Gigantolaelaps vitzthumi. A

propagação desta espécie foi tamanha que os animais não suscetíveis foram

infestados por este parasito, tais como, Sus scrofa e Didelphys paraguayensis,

sugerindo engano de rotulagem.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a espécie de ácaro,

coletado de roedores silvestres provenientes de áreas de restinga do município de

Quissamã, RJ.

3.2. Objetivos Específicos

● Diagnosticar a nível de espécie, os ácaros coletados do roedor Cerradomys

goytaca;

● Descrever a morfometria dos ácaros coletados;

● Analisar a ultraestrutura dos ácaros através de microscopia eletrônica de

varredura;

● Analisar os índices ecológicos da fauna ectoparasitária que infestam esses

roedores.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Local de Execução da Pesquisa
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A pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Pesquisa Avançada em

Parasitologia (NUPAP) do Laboratório de Sanidade Animal (LSA) do Hospital

Veterinário (HV), Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA) da

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizadas

no Laboratório de Biologia Celular e Tecidual (LBCT), do Centro de Biociências e

Biotecnologia (CBB) da UENF.

4.2. Coleta dos roedores

Os roedores1 foram coletados em áreas de restinga no município de

Quissamã localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, com auxílio de

armadilhas (ratoeiras) de arame tipo “Live Traps” (30 X 16 X 13 cm), com iscas

confeccionadas com pasta de amendoim, sementes de girassol, granola, aveia e

frutas como mamão e banana. As armadilhas foram montadas no período vespertino

e inspecionadas no período matutino, no dia seguinte. Os roedores capturados

foram transferidos para caixas plásticas de contenção, próprias para roedores (de

biotério), onde foram sedados com clorofórmio, para a inspeção e coleta dos

parasitos, bem como determinação do sexo, morfometria (comprimento total e

comprimento padrão) e pesagem.

Os exemplares de roedores coletados foram identificados como Cerradomys

goytaca pelo Dr. Pablo Rodrigues Gonçalves, do Núcleo em Ecologia e

Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé, Universidade Federal do Rio de

Janeiro, campus de Macaé, RJ, especialista em mastozoologia, e depositados na

coleção de mamíferos da UFRJ-Macaé.

4.3. Coleta dos ectoparasitos

Após a sedação dos roedores, a pelagem foi escovada e analisada para a

presença de ectoparasitos. A caixa de contenção também foi inspecionada. Os

ectoparasitos encontrados foram então coletados e acondicionados em frascos de

vidro com tampa rosqueável contendo etanol 70%, para conservação.

1 Autorização nº 32838-0 do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) e nº 429947 do comitê de
ética de utilização animal da UENF.
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4.4. Processamento dos Parasitos

4.4.1. MICROSCOPIA ÓPTICA

Os ácaros foram clarificados (macerados) em solução de hidróxido de

potássio (KOH) à 10% por até cinco dias, sendo inspecionados periodicamente até

uma boa visualização das estruturas do exoesqueleto, seguido de neutralização com

solução aquosa de ácido acético 10% por 30 minutos, desidratados com série

crescente de etanol (50%, 70%, 80%, 90% e 100%) com duração de uma hora cada,

diafanizados com óleo de cedro em série crescente (25%, 50%, 75%, 100%), por 24

horas cada, montados entre lâmina e lamínula com goma de Dammar diluída em

xilol e secadas em estufa a 55ºC por 15 dias para posterior visualização em

microscópio óptico e identificação taxonômica.

4.4.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Nove espécimes foram lavados em solução tampão fosfato 0,1M pH 7,2 e a

seguir, pós-fixadas em solução contendo tetróxido de ósmio 2%, 5M cloreto de cálcio

e 0,8 ferrocianeto de potássio em tampão fosfato 0,1M pH 7,2, por uma hora. Depois

desse tempo, foram novamente lavados em solução tampão, seguido de

desidratação em série crescente com etanol (70%, 80%, 90%, 100%, 100%), por

duas horas cada. Em seguida, os parasitos foram secados no aparelho de ponto

crítico com dióxido de Carbono (CO2), montados em suporte para MEV, com fita

dupla face de carbono, metalizados em ouro e observados no microscópio eletrônico

de varredura Zeiss EVO40®, com uma voltagem de 15 Kv.

4.4.3. MORFOMETRIA E ÍNDICES ECOLÓGICOS



30

A análise morfométrica foi realizada utilizando microscópio óptico Zeiss –

Axiostar Plus, equipado com câmera digital Canon – Power-Shot A640 para captura

de imagem e Software Zeiss AxionVision Sample Images para análise de imagens.

Foram mensurados: Comprimento total do corpo; maior largura do corpo;

comprimento do escudo dorsal; largura do escudo dorsal; comprimento e largura da

placa external; distância e comprimento entre as setas externais (1ª, 2ª e 3ª setas);

comprimento e largura da placa genitoventral; distância e comprimento entre as

setas genitoventrais (1ª, 2ª e 3ª setas); comprimento e largura da placa anal;

distância e comprimento das setas para-anais; comprimento da seta pós-anal;

comprimento dos segmentos dos quatro pares de patas (coxa, trocânter, fêmur, tíbia,

metatarso e tarso).

As medidas foram submetidas à análise descritiva, definindo-se os valores

médios, desvios padrões e os valores mínimos e máximos, utilizando-se o software

Microsoft Excel (2018) . Baseado no ectoparasitismo de Cerradomys goytaca, foram

calculados os valores de prevalência e intensidade média (BUSH et al., 1997).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 16 roedores foram capturados, onde quatro estavam positivos

(25%) para a infestação por ácaros, principalmente ao redor dos olhos e ao longo do

dorso. Foram coletados um total de 28 espécimes fêmeas de ácaros nos roedores e

nas caixas de transporte, com uma intensidade média de sete ácaros por

hospedeiro. Os espécimes foram identificados como Gigantolaelaps vitzthumi

(Figura 5), sendo todos os espécimes classificados como fêmeas adultas, pois

somente as fêmeas parasitam animais silvestres por apresentarem capacidade de

deslocamento reduzida (LARESCHI, 2017).
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Figura 5. Imagem sob estereomicroscópio de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, RJ.

Este gênero inclui as maiores espécies de ácaros, embora Gigantolaelaps

não seja muito estudado, no decorrer dos anos, foram realizadas algumas pesquisas

que nos permitiram saber que eles são diversos e possuem grande importância na

saúde pública, pois causam diversas doenças não somente em animais silvestres,

como também em seres humanos, causando desde tifo murino até dermatites

(BAKER; WHARTON, 1952). Por isso, a importância deste estudo se dá pelas

consequências do aumento exponencial da população em áreas que deveriam ser

habitadas somente por animais, pois não ocorreria o risco de seres humanos serem

infectados por suas doenças.

Com o passar dos anos, a população mundial vem crescendo de forma

desordenada e com isso aumenta a busca por espaço para construir e morar, porém

pouco se importa com o habitat natural dos animais, o que aumenta o número de

doenças. Além disso, as mutações colaboram para o surgimento de novas doenças

decorrentes de infestações por ectoparasitos, mais especificamente pelos

representantes da família Laelapidae, podendo o gênero Gigantolaelaps também

atuar na transmissão de doenças aos seres humanos, embora ainda não haja

relatos.

Ácaros grandes, brancos in vivo, com comprimento total de 2.751,97 ± 869,08

(1.839,43 – 3.848,63) e maior largura do corpo de 1.760,05 ± 474,38 (1.122,29 –

2.342,37). Em nosso estudo, algumas medidas de caracteres morfológicos foram

aferidas, assim como as de importância taxonômica (Tabela 1), que segundo

Lareschi (2017) são os sete segmentos das patas (coxa, trocânter, fêmur, genu,

tíbia, tarso e metatarso).
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Figura 6. Esquema da estrutura do ácaro. Vista Ventral.

Fonte:https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Esquemas-de-la-estructura-de-los-Acaros-en-vista

-ventral

Para auxiliar na identificação da ordem do ácaro, Guimarães et al. (2001)

colocaram algumas chaves para o reconhecimento que foram modificadas por

Lareschi (2017), sendo utilizadas para a descoberta no presente trabalho.

Gigantolaelaps vitzthumi foram identificados na ordem Mesostigmata da família

Laelapidae, pois este estudo observou um corpo arredondado ou elíptico com um

par de espiráculos dorsolateral às coxas da perna IV, com peritremos presentes e

alongados, tubuliformes, que seguem em direção à parte anterior do corpo.

Dorsalmente, o idiossoma está coberto por uma única placa, já, ventralmente,

com placas bem esclerotizadas nas membranas. Tem um par de pedipalpos

segmentados e móveis a cada lado do gnatossoma, cuja região basal se denomina

anel basal e inclui as quelíceras e as coxas fundidas dos pedipalpos. O hipostômio

está adaptado para perfurar. Placa anal com formato subtriangular, abertura anal no

primeiro terço, placa dorsal estreita ou não posteriormente e nunca com a borda

posterior truncada, quelíceras com dedo fixo e dedo móvel bem distinguíveis, sem

formato de estilete.

Por meio da microscopia eletrônica de varredura foi possível observar a

ultraestrutura dos ácaros G. vitzthumi, onde dorsalmente o corpo é recoberto por
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cerdas (Figura 6) e o escudo é reduzido (Figura 7). Ventralmente, é possível

visualizar as patas divididas em sete segmentos (Figura 8), o hipostômio com

espinhos presentes em formas de lancetas direcionadas para a posterior (Figura 9).

Placa anal com formato subtriangular medindo 749,58 ± 598,82 (166,94 - 1363,37)

de comprimento por 1191,01 ± 1039,45 (266,27 – 2316,03) de largura máxima, com

três cerdas: duas para-anal medindo 209 ± 19 (183 – 235) de comprimento e com

distância de 114 ± 12 (102 – 132) entre elas, e uma cerda pós-anal medindo 264 ±

54 (214 – 326) de comprimento (Figura 10). Estigma respiratório arredondado

presente entre o terceiro e quarto par de patas (Figura 11), conforme relatado por

Lareschi (2017) é de importância taxonômica a ausência ou presença dos

espiráculos e, neste último caso sua localização. Além de peritrema estendendo-se

até o primeiro par de patas (Figura 11) e cerda pós-external (Figura 12).

Figura 6: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro. Vista lateral.
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Figura 7: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro. Vista dorsal.

Figura 8: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro. Vista ventral.
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Figura 9: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro, evidenciando o hipostômio com espinhos direcionados

para região posterior do ácaro.
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Figura 10: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro, evidenciando a placa anal.
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Figura 11: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi coletado de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro, evidenciando a abertura do espiráculo.

Figura 12: Micrografia eletrônica de varredura de um espécime fêmea de

Gigantolaelaps vitzthumi de roedores Cerradomys goytaca do município de

Quissamã, Rio de Janeiro, evidenciando a placa external e placa genitoventral.

Escudo external com alta queratinização, iniciando logo abaixo do

gnatossoma, tomando 1/5 do comprimento do idiossoma. Presença de três pares de

cerdas, sendo o terceiro par o de maior comprimento e também onde apresenta a

largura máxima do escudo external (Figura 12). Primeiro par de cerdas medindo 286

± 48_ (206 –330), com distância entre elas de 153 ± 10 (133 – 160). Segundo par de

cerdas medindo 312 ± 36 (269 – 355), com distância entre elas de 287 ± 16 (259 –

313). E último par de cerdas medindo 357 ± 44 (284 – 395), com distância entre elas

de 399 ± 36 (335 – 426). Na interseção entre os escudos external e o genitoventral,
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ao nível de terceiro par de patas, há um par de cerdas, a pós-external, a maior cerda

encontrada neste ácaro, medindo 328 ± 44 (268 – 377), com distância entre elas de

333 ± 27 (290 – 380). Escudo genitoventral medindo 574 ± 47 (510 – 633) de

comprimento por 280 ± 20 (247 – 307) de largura máxima, com extremidade anterior

retilínea e posterior arredondada, e laterais com leve estreitamento, com um par de

cerdas genitoventrais localizadas na região mediana do escudo, medindo 241 ± 25

(209 – 272), com distância entre elas de 245 ± 25 (192 – 271).

Os ácaros deste estudo foram identificados como Gigantolaelaps vitzthumi de

acordo com as características descritas por Fonseca (1939) quando o descreveu

pela primeira vez. No atual trabalho foi utilizado o meio de Grey e Wess para a

montagem em microscópio óptico, que não se mostrou uma boa escolha para

processamento destes ácaros e a melhor visualização das estruturas se deu na

microscopia eletrônica de varredura.
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Tabela 1. Medidas em micrômetros dos caracteres morfológicos de fêmeas de
Gigantolaelaps vitzthumi coletados de roedores Cerradomys goytaca coletados na
reserva de Jurubatiba, município de Quissamã, Rio de Janeiro

Caracteres Média DP Mínimo Máximo N

Comprimento total do corpo 2751,97 825,259 361,12 416,491 9

Maior largura do corpo 1760,05 820,181 277,25 430,841 9

Comprimento da placa external 825,2589 416,4911 361,12 1560,94 9

Largura da placa external 820,1811 430,8415 277,25 1517,68 9

Distância entre as 1ª setas externais 609,605 48,4297 575,36 643,85 2

Comprimento da 1ª Seta external 647,63 370,764 385,46 909,8 2

Distância entre as 2ª setas externais 1161,87 20,195 1147,59 1176,15 2

Comprimento da 2ª seta external 1367,7 252,656 1189,04 1546,35 2

Distância entre as 3ª setas externais #DIV/0 #DIV/0 1593,95 1593,95 1

Comprimento da 3ª seta external 1300,12 23,1034 1276,29 1322,42 3

Comprimento da placa genitoventral 1098,06 628,009 299,79 2470,29 9

Largura da placa genitoventral 462,474 229,148 148,2 961,64 9

Distância da 1° setas genitoventrais 574,14 181,337 364,98 687,21 3

Comprimento da 1° seta genitoventral 516,92 154,6723 339,26 621,6 3

Comprimento da placa anal 749,58 598,823 166,94 1363,37 3

Largura da placa anal 1191,013 1039,452 266,27 2316,03 3

Distância das setas para-anais 643,65 386,8016 370,14 917,16 2

Comprimento da seta para-anal 1344,51 675,5415 866,83 1822,19 2

Comprimento da seta pós-anal 924,77 466,0824 595,2 1254,34 2

Comprimento da coxa do 1° par de patas 452,1233 281,2333 248,43 1004,32 6

Comprimento do trocânter 1° par de patas 351,4643 210,2797 168,36 741,56 7

Comprimento do fêmur do 1° par de patas 406,1643 189,8727 294,41 820,49 7

Comprimento da tíbia do 1° par de patas 364,3371 189,3978 115,78 738,3 7

Comprimento metatarso 1° par de patas 336,24 200,1157 152,17 702,45 6

Comprimento do tarso do 1° par de patas 550,7275 310,6371 218,45 929,89 4

Comprimento da coxa do 2° par de patas 292,39 83,00009 182,95 439,34 4

Comprimento trocânter do 2° par de patas 283,7475 71,65304 199,65 386,95 4

Comprimento do fêmur do 2° par de patas 256,1825 71,48054 197,5 314,24 4

Comprimento da tíbia do 2° par de patas 239,52 67,65725 153,62 315,31 4

Comprimento metatarso 2° par de patas 278,035 94,73445 112,37 367,54 4

Comprimento do tarso do 2° par de patas 407,17 176,392 224,95 649,24 4

Comprimento da coxa do 3° par de patas 318,46 150,3599 169,53 490,55 5

Comprimento trocânter do 3° par de patas 257,364 71,66155 144,77 327,39 5

Comprimento do fêmur do 3° par de patas 282,5225 137,3331 110,84 424,64 4

Comprimento da tíbia do 3° par de patas 331,81 48,07113 292,57 385,43 3
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Comprimento metatarso 3° par de patas 319,65 227,4261 139,87 641,85

4

Continuação

Caracteres Média DP Mínimo Máximo N

Comprimento do tarso do 3° par de patas 444,55 110,4154 317,5 517,28 3

Comprimento da coxa do 4° par de patas 443,22 92,27235 384,49 549,58 3

Comprimento trocânter do 4° par de patas 359,83 194,4569 171,52 559,9 3

Comprimento do fêmur do 4° par de patas 358,10 63,25849 285,29 399,54 3

Comprimento da tíbia do 4° par de patas 484,67 186,3696 352,54 697,84 3

Comprimento metatarso 4° par de patas 475,425 98,2242 405,97 544,88 2

Comprimento do tarso do 4° par de patas 388,23 158,0879 276,45 500,02 2

Quanto a realização da medição, não foi possível observar algumas partes do

corpo do ácaro, pois quando submetidos à maceração, secagem na estufa e

posteriormente levados para visualização em microscópio óptico, apresentaram

escurecimento em determinadas regiões, como por exemplo:

- Nos espécimes ácaro 01, 02, 03, C8, 06, 05 e 07 as medidas relacionadas a

distância entre as 1° setas externais, comprimento da 1° seta external,

distância entre as 2° setas e comprimento entre da 2° seta não puderem ser

realizadas;

- Com exceção do espécime ácaro C7, todos os outros espécime citados na

tabela 1, não foi possível realizar a medição do comprimento da 3° seta;

- Somente nos espécimes ácaro 01, 04 e C7 foi possível visualizar o

comprimento da 3° seta external;

- Somente nos espécimes ácaro 01, 04 e 05 foi possível visualizar a distância

das 1° setas genitoventrais, comprimento da 1° seta genitoventral, o

comprimento e a largura da placa anal;

- Somente nos espécimes ácaro 04 e C8 não foi possível medir o comprimento

da coxa do 1° par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro 01 e 04 pôde-se medir a distância das setas

para-anais, comprimento da seta para-anal e comprimento da seta pós-anal;

- Com exceção dos outros espécimes, não foi possível medir o comprimento da

coxa do 1° par de patas de ácaro 04 e C8;
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- Quanto às medidas da coxa, trocânter, fêmur, tíbia e metatarso, não foi

possível medir nos espécimes ácaro 02 e 04;

- Somente nos espécimes ácaro 04 e C8 não foi possível medir o comprimento

da coxa do 1° par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro 04 e C8 não foi possível medir o comprimento

do tarso do 1° par de patas;

- Com exceção dos outros espécimes, não foi possível medir o comprimento da

coxa, trocânter, fêmur, tíbia, metatarso e tarso do 2° par de patas nos ácaros

02, 03, 04, C6 e C7;

- Somente nos espécimes ácaro 01, 05 e C7 foi possível medir o comprimento

da coxa, trocânter, fêmur, tíbia, metatarso e tarso do 3° par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro 01, 05 e C7 foi possível medir o comprimento

da tíbia do 3° par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro. 01, 04, 05 e C7 foi possível medir o metatarso

do 3° par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro 01, 05 e C7 foi possível medir o tarso do 3°

par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro 05, 07 e C7 foi possível medir a coxa,

trocânter, fêmur e tíbia do 4° par de patas;

- Somente nos espécimes ácaro 05 e C7 foi possível medir o metatarso e o

tarso do 4° par de patas.

Ao realizar a análise morfométrica dos espécimes, encontramos uma média

máxima de comprimento de 3.848,63 µm, ou seja, aproximadamente 3,8mm e

largura máxima de 2342,37µm, sendo seu valor em milímetros, aproximadamente

2,34mm. No entanto, Lareschi (2017) encontrou comprimento igual a 0,5mm e

largura de 0,7mm dos ácaros da ordem Mesostigmata, sendo um tamanho inferior

ao encontrado por nós. Entretanto, ao realizarmos um levantamento sobre estudos

relacionados aos neotrópicos, ácaros da subfamília Laelapidae, Furman (1972)

caracterizou as espécies do gênero Gigantolaelaps vitzthumi de grande tamanho,

apresentando comprimento do escudo dorsal superior a 1400µm, o que corrobora o

presente estudo. Ademais, Gettinger (1992) e Gettinger e Owen (2000)

demonstraram que variações morfométricas podem ocorrer em populações do ácaro

laelapina associadas a diferentes espécies hospedeiras.
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Ao longo dos anos, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos sobre a relação

entre parasito-hospedeiro entre os ácaros Laelapidae e os roedores da tribo

Oryzomyini, em diferentes biomas do Brasil, como Mata Atlântica e a Floresta

Amazônica, além de estudos ecológicos do mesmo, demonstrando quanto este tipo

de parasito é amplamente estudado no país. Porém, em nenhum destes trabalhos

há detalhes morfométricos ou imagens reais do Gigantolaelaps vitzthumi (BOTELHO

et al., 1981; MARTINS-HATANO et al., 2002;, 2005).

Um estudo realizado por Martins-Hatano et al. (2012) relacionado às

variações morfométricas de populações de ácaros Laelapidae que infestam

pequenos mamíferos no Brasil, obtiveram o resultado que as populações deste

podem variar entre áreas geográficas e, principalmente, entre espécies hospedeiras

filogeneticamente relacionadas. Outrossim, segundo o mesmo, a análise

morfométrica de Laelapines associados a diferentes espécies de Cerradomys pode

auxiliar na diferenciação das espécies hospedeiras e de ácaros, e na delimitação de

suas distribuições geográficas.

Em 2011, ocorreu o primeiro relato de G. vitzthumi em roedores cricetídeos da

espécie Cerradomys goytaca, na restinga da Reserva de Jurubatiba, no entanto este

trabalho era sobre a descrição desta nova espécie de roedor e houve apenas uma

citação sobre o achado deste ácaro nos espécimes de C. goytaca coletados, sem

nenhuma menção sobre características morfológicas ou imagens do parasito

(Tavares et al., 2011).

A espécie Gigantolaelaps vitzthumi foi dita como a espécie tipo para o seu

gênero, quando escrito por Fonseca (1939) e o mesmo autor, anos mais tarde, em

1957, publicou uma revisão sobre a fauna parasitária no nordeste do Brasil, que

apesar de apresentar uma esquematização do mesmo, fato que não estava presente

no seu primeiro relato, não deu detalhes morfológicos neste segundo trabalho

(FONSECA, 1958).

6. CONCLUSÃO

O trabalho traz uma atualização dos caracteres morfológico, morfométrico e

ultraestrutural, por meio de microscopia óptica e de microscopia eletrônica de
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varredura, de espécimes de Gigantolaelaps vitzthumi em Cerradomys goytaca.

Portanto, esta pesquisa é extremamente importante para a taxonomia, uma vez que

se tem a comprovação da influência destas características de acordo com o

hospedeiro, além de ser o primeiro relato com imagens de microscopia deste

parasito.
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