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Resumo:
Parasitas são importantes reguladores da biodiversidade de hospedeiros, modificando
seu comportamento e sua dieta, Pentatomida e um grupo de endoparasitas
pulmonares que infecta o trato respiratório de vertebrados, já foram descrita 144
espécies distribuídas em sete famílias em todo o mundo, no brasil foram identificadas
somente duas espécies, Raillietilla freitasi e R. mottae. Pentastomida e uma espécie
de parasita pulmonar que pode ser comum em vertebrados e sua diversidade vem
sendo subestimada em países como o Brasil. Estudos moleculares em pentastomídios
são inexistentes.
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1. Introdução
Parasitas são reguladores naturais das populações de hospedeiros, modifica
comportamento, dieta e até padrões morfológicos. Toda via, estudos sobre o
parasitismo de vertebrados no Brasil estão em sua maioria voltados para área
da veterinária (Cunha-Barros et al., 2003). Entre os hospedeiros menos
estudados estão os lagartos cuja investigação das comunidades de parasitas
associados compreende muitas vezes apenas levantamentos taxonômicos.
Dados ecológicos sobre inter-relações entre seus hospedeiros compreende um
campo muito amplo de pesquisa ainda mais recente no Brasil. Pentastomida
compreende um táxon de animais parasitas que infectam o trato respiratório de
vertebrados. Já foram descritas 144 espécies classificadas em sete famílias
recentes e quatro grupos fósseis do Cambriano médio (Almeida &
Christoffersen, 1999, 2002; WALOSZEK et al., 2005; Christoffersen & Assis,
2003). Em toda região neotropical foram descritas quatro espécies de
pentastomidios parasitas de lagartos: (1) Raillietilla hemidactyli: Hett, 1924; (2)
R. cartagenis; Ali, Riley & Delta, 1985; (3) R. freitasi (Motta e Gomes); (4) R.
mottae, Almeida, Freire & Lopes, 2008, sendo apenas R. freitasi e R. mottae
foram registrados no Brasil. Almeida & Christoffersen (2002) e Almeida et al
(2005) ressaltaram que pentastomidios podem ser parasitas comuns entre
vertebrados e sua diversidade deve está sendo subestimada, sobre tudo, em
países como Brasil. Uma provável espécie de Raillietilídeo foi encontrada
parasitando duas espécies de teídeos, Cnemidophorus abaetensis, Dias,
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Rocha & Veribradie, 2002 e C. ocellifer (Spix, 1825) em restinga do estado da
Bahia (Dias et al., 3005). Recentemente, com a atuação de pesquisas
integradas do grupo de biologia comparado CNPq/ URCA os primeiros
registros e taxas de infecção por pentastomidios parasitando columbrídios,
anfisbenideos e lagartos no Nordeste do Brasil foram realizados por Almeida et
al, (2006); Souza et al, (2010); Brito et al, ( 2012). Dados moleculares sobre
pentastomidios neotropicais são inexistentes.
2. Objetivo
Conhecer a composição da fauna endoparasitaria em lagartos do semiárido
nordestino e identificar as espécies de pentastomídios associados ao trato
respiratório de lagartos da caatinga. Obter dados ecológicos que servirão de
parâmetro para compreensão dos padrões de infecção e coletar amostras de
tecidos de hospedeiros e parasitas para analise molecular.
3. Metodologia
O estudo será efetuado em vários pontos da caatinga de municípios da região
do cariri. Na coleta de lagartos será utilizado armadilhas de queda, (pitt-fall
traps) segundo o modelo de Auricchio & Salomão (2002). De forma
complementar seram feitas coletas ativas vasculhando microambientes
propícios a ocorrência desses animais com uso de arma de pressão (calibre
5,5 mm).
Os espécimes coletados vivos serão eutanasiados com dose letal de lidocaína
a 2%. As medidas rostro-anal serão obtidos pelo emprego de paquímetro. As
espécimes serão fixados a fomol a 10%e preservados em álcool. Os
espécimes para analise parasitológicas serão investigados o trato respiratório
como o emprego de esteriomicroscopia para procura de endoparasitas.
Amostras de tecido dos hospedeiros e parasitas serão retirados e conservados
em etanol 95% para analise de DNA.
Os espécimes de pentastomídios coletados serão montados em laminas
temporárias com a utilização do meio hoyer, acondicionado em álcool 70%,
devidamente etiquetados e tombados na coleção zoológica da Universidade
Regional do Cariri (LZ-URCA)e da coleção de helmintos do Instituto Oswaldo
Cruz (CHIOC).
O trabalho sobre os padrões ecológicos segundo as definições de Bush et al.
(1997). As definições intersexuais em relação a prevalência global serão
testados de acordo com a aplicação do “teste-z” para proporções (zar,1984).
Diferenças intersexuais em relação a intensidade de infecção serão testados
com a aplicação de analises de variância (ANOVA); quando a distribuição de
dados não foram normais aplicamos o teste Mann- Whitney. As possíveis
relações entre a intensidade infecção e o tamanho do hospedeiro serão
testados usando regressão linear simples para cada espécie. Todos os testes
serão realizados com emprego do programa STATISTICA v.6.0
4. Resultados
Os resultados a serem obtidos nos dirão quais são os endoparasitas suas
taxas de infecção e seus hospedeiros naturais do semiárido do Nordeste. O
banco de tecido será fonte de estudo s moleculares. Esses resultados são
muito importante para reconhecer o estresse e doenças que os lagartos estão
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sujeitos naturalmente se a taxa de infecção são agravados com a ação do ser
humano e compreender a história evolutiva e ecologia das interações parasita
– hospedeiro. .
5. Conclusão
Dessa forma, o presente projeto possui especial importância para a
investigação da biologia, sistemática e aspectos ecológicos dos
pentastomídeos no Brasil e seus hospedeiros, sobretudo na região do
semiárido nordestino.
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