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INTRODUÇÃO
As serpentes são animais importantes na conservação dos ecossistemas por serem capazes de
predar variado número de animais e sua manutenção nesses ambientes é fundamental na
dinâmica de diversas populações. Estudos sobre o ectoparasitismo em serpentes neotropicais
são escassos sendo comumente realizados com animais em cativeiro (Pontes et al. 2009). A
infestação de ectoparasitos, com destaque aos carrapatos e ácaros, está entre os problemas mais
frequentes em serpentários (Melgarejo-Giménez, 2002), sendo sua problemática em ambientes
naturais ainda pouco compreendida. Os carrapatos, além de sua ação espoliativa e irritativa,
podem injetar toxinas que afetam o metabolismo do hospedeiro causando debilidade,
decréscimo do hematócrito, paralisia e mesmo óbito (Barbosa et al. 2006, Hanson et al. 2007).
A paralisia é causada por toxinas neurotrópicas secretadas pelas glândulas salivares. Dentre os
carrapatos que parasitam serpentes no Sudeste brasileiro, destaca-se a espécie partenogenética
Amblyomma rotundatum Koch, 1844 (Labruna et al. 2005, Pontes op cit.), geralmente
associada a répteis e anfíbios, também incriminada em casos de paralisia (Sonenshine & Roe,
2013). Pontes et al. (2009) coletaram 24 espécies de serpentes em área de Mata Atlântica do
município do Rio de Janeiro, das quais seis estavam parasitadas por larvas, ninfas e adultos de
Amblyomma rotundatum, e destas, duas da família Viperidae: Bothrops jararaca (Wied, 1824)

aquáticas e aquáticas não estavam parasitadas por A. rotundatum, e B. jararaca foi o
hospedeiro que apresentou a maior prevalência de parasitismo (= 71,4%).
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e Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884). Vale ressaltar que apenas as espécies fossoriais, semi-
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O presente trabalho objetivou observar empiricamente a possibilidade da manifestação clínica
pela ação tóxica no parasitismo por A. rotundatum em B. jararaca (Viperidae), coletada em
área de Mata Atlântica Centro Sul-fluminense.

A serpente foi coletada em Morro Azul do Tinguá, segundo distrito do município
de Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, no dia 29 de agosto de 2016, com comprimento rostrocloacal de 800 milímetros, identificada de acordo com Campbell & Lamar (1989). No dia 22
de setembro foi levada ao Laboratório de Acarologia Veterinária da UFRRJ, para que se
realizasse a coleta de carrapatos. Para tanto, utilizou-se a anestesia da serpente pela técnica de
narcose por frio ou hipotermia (Valente et al. 2013), onde o animal foi acondicionado em
temperatura de cerca de 4º por 20 minutos. Após, foi medida e os carrapatos foram coletados e
acondicionados em álcool a 70% para posterior identificação.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Foram retirados 55 espécimes de Amblyomma rotundatum, sendo 53 fêmeas e 02 ninfas.
Apesar desta carga parasitária e de ter ficado 24 dias em confinamento, o animal não
apresentou nenhuma debilidade, mantendo a esperada agressividade desta espécie quando
submetida a estas condições, o que indica que não houve, em princípio, a ação de toxinas
neurotrópicas associadas a este tipo de parasitismo, resultado diferente dos observados por
Hanson et al (2007) que relataram a paralisia causada pela ação tóxica através de uma única
fêmea de A. rotundatum infestando Coluber constrictor priapus Dunn & Wood, 1939
(Colubridae) no condado de Monroe, Flórida, EUA. Segundo eles, a serpente encontrava-se
em estado letárgico, e aproximadamente 18 horas após a retirada do carrapato a serpente
recuperou seu comportamento normal com níveis normais de atividades, sugerindo assim os
autores se tratar de um caso de paralisia por ação tóxica do carrapato. Ainda assim, Rodrigues
et al. (2010) infestaram A. rotundatum em serpentes Viperidae, em condições controladas de
laboratório, objetivando descrever o ciclo biológico desta espécie. Para tanto, utilizaram sete
espécimes de Viperidae em três infestações experimentais, a primeira com 150 larvas por
hospedeiro, a segunda com cinco fêmeas por hospedeiro, e a terceira com 150 larvas e cinco
fêmeas por hospedeiro, em dias suficientes para que ocorresse a ação tóxica da paralisia.
Registrou-se uma taxa de mortalidade de 100% dos hospedeiros. Os principais sinais clínicos

generalizado, fraqueza, disecdise, anemia, congestão oral, descarga oral e nasal, exsudato
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do ectoparasitismo por carrapatos foram: regurgitação, diarréia, desidratação/edema

caseoso, dermatite, abscesso cutâneo, anorexia e ocasionalmente óbito. Não relataram casos de
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MATERIAL E MÉTODOS

paralisia. Estes resultados diferem dos observados em Morro Azul do Tinguá, sugerindo haver
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

outros fatores relacionados à patogenicidade por ação tóxica envolvendo o parasitismo por A.
rotundatum em B. jararaca.
CONCLUSÃO

de maiores observações, havendo variados fatores envolvidos nessa relação que influenciam na
sua patogenicidade.
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Concluímos que a ação tóxica relacionada ao parasitismo por carrapatos em serpentes necessita
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