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RESUMO 

O peixe Serra Spanish Mackerel (Scomberomonus brasiliensis) trata-se de uma 

espécie veloz, pelágica, estando distribuído desde o Oceano Atlântico ocidental e no 

mar do Caribe, da Península de Yucatán e de Belize até o Rio Grande do Sul no 

Brasil. Os peixes possuem as maiores taxas de infestação parasitária entre os 

vertebrados e estes parasitos fazem parte de todos os ecossistemas. O objetivo 

deste trabalho foi realizar a identificação taxonômica de parasitos monogenéticos 

acondicionados no laboratório provenientes de pesquisas anteriores. Entre os anos 

de 2009 a 2017 foram coletados e analisados 298 peixes Scomberomorus 

brasiliensis em Rio Grande do Norte. Os Monogenéticos parasitaram 7,7% dos 

peixes S. brasiliensis, registrando um total de 48 parasitos distribuídos em três 

famílias: 31 da família Thoracocotylidae da espécie Scomberocotyle scomberomori 

nas brânquias, 12 Axinidae da espécie Allopseudaxine macrova nas brânquias e 05 

Mazocraeidae da espécie Kuhnia scombri nas brânquias. Neste estudo foi 

identificado um novo hospedeiro para as três espécies identificadas, ocorrendo o 

primeiro registro dos parasitos monogenéticos S. scomberomori, A. macrova e K. 

scombri em um novo hospedeiro S. brasiliensis apresentando baixos índices 

ecológicos parasitários (prevalência, intensidade média, abundância média) para as 

três espécies.  

Palavras-chave: Peixes parasitado; Peixes marinhos; Parasitismo; Monogenea em 

Scombridae. 
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ABSTRACT 

Serra Mackerel (Scomberomonus brasiliensis) is a fast, pelagic species, distributed 

from the western Atlantic Ocean and the Caribbean Sea, the Yucatan Peninsula and 

Belize to Rio Grande do Sul in Brazil. Fish have the highest parasite infestation rates 

among vertebrates and these parasites are part of all ecosystems. The objective of 

this work was to carry out the taxonomic identification of monogenetic parasites 

conditioned in the laboratory from previous research. Between 2009 and 2017, 298 

Scomberomorus brasiliensis fish were collected and analyzed in Rio Grande do 

Norte. A total of 48 parasites were distributed in three families: 31 from the 

Thoracocotylidae family of the species Scomberocotyle scomberomori in the gills, 12 

Axinidae of the species Allopseudaxine macrova in the gills and 05 Mazocraeidae of 

the species Kuhnia scombri in the gills. In this study a new host was identified for the 

three species identified, with the first occurrence of the monogenetic parasites S. 

scomberomori, A. macrova and K. scombri in a new host S. brasiliensis presenting 

low parasitic ecological indices (prevalence, mean intensity, abundance mean) for 

the three species. 

Key words: Parasited fish; Marine fish; Parasitism; Monogenea in Scombridae 
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1. INTRODUÇÃO 

Os peixes da família Scombridae são predadores velozes, em geral espécies 

migradoras e habitam mares tropicais e temperados de todo o planeta. Possuem 

grande importância para a pesca industrial e esportiva. Caracterizam-se por corpo 

alongado, pouco comprimido, quase circular em corte vertical, pedúnculo caudal 

estreito e grande nadadeira caudal acentuadamente bifurcada (REVIZEE, 2000). 

O peixe Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis) está 

distribuído desde o Oceano Atlântico ocidental, na costa do Atlântico Central e Sul, 

desde Belize até o Rio Grande do Sul, Brasil (GOLD et al., 2010), são pelágicos e 

vivem associados ao recife e conhecidos como predadores de camarões peneídeos, 

lulas e pequenos peixes, tais como, sardinhas e peixes voadores (COLLETE et al., 

1978; LESSA, et al., 2000; SUZUKI, 1983; ARAÚJO; CHELLAPPA, 2002; 

CARPENTER, 2002). 

S. brasiliensis possui pequenas escamas na região lateral constituindo uma 

tonalidade prateada e apresentam manchas escuras circulares da cor amarelo 

bronze, com a primeira nadadeira dorsal preta. As manchas formam uma linha dorso 

lateral de sentido crânio-caudal. Apresentam 17 a 19 espinhas dorsais, 15 a 19 raios 

moles da nadadeira dorsal e 16 a 20 raios moles da nadadeira anal, a bexiga 

natatória é ausente, estes formam cardumes quando jovens e no período da 

reprodução (COLLETE, RUSSO e ZAVALACAMIN, 1978; LIMA et al., 2008). No 

Brasil, sua fase reprodutiva ocorre nos meses quentes do ano, época em que 

migram no sentido Sul-Norte-Sul e quando adultos vivem em pequenos grupos ou 

solitários (CARVALHO, 1999; LIMA et al., 2009). 

Esta espécie possui variações sazonais na sua produção, acompanhando as 

mudanças na precipitação, havendo migrações tanto em sentido do hemisfério norte, 

como também para o nordeste brasileiro (SANTOS, 2012). No nordeste do Brasil, S. 

brasiliensis representa um dos recursos mais importantes sob o ponto de vista 

econômico, com cerca de 1.500 toneladas desembarcadas anualmente entre o Piauí 

e a Bahia e o estado do Ceará é responsável pelos desembarques mais expressivos 

dessa espécie, representando cerca de 64,4% desta captura. O Rio Grande do 

Norte apresentou capturas mais expressivas a partir de 1986, atingindo o maior valor 
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em 1996, constituindo-se o segundo maior produtor de peixe serra na região com 

16,4% de captura (REVIZEE, 2004). 

Os parasitas fazem parte de todos os ecossistemas e os peixes possuem as 

maiores taxas de infestação parasitária entre os vertebrados, em decorrencia dos 

fatores relevantes para a sobrevivencia dos parasitos tais como a reprodução e ciclo 

de vida potencializado pela fácil dispersão das proles no ambiente aquático 

(CAVALCANTI et al., 2012; COSTA; CHELAPPA, 2016). O ambiente aquático facilita 

a transmissão horizontal de agentes patogênicos (vírus, bactérias e parasitos) e os 

peixes são susceptíveis as infecções e infestações (THATCHER, 1981). Os peixes 

são suscetíveis a numerosas espécies de parasitos, protozoários e metazoários, e 

estes podem ser classificados em ectoparasitos quando infestam a superfície do 

hospedeiro e endoparasitos quando ocorrem nos órgãos internos (PAVANELLI et al., 

1999). 

De acordo com EIRAS, (1994) os parasitos de peixes são distribuídos em 

sete grupos zoológicos: Protozoa, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda, 

Acanthocephala e Crustacea. A classe Monogenea está inclusa no filo 

Platyhelminthes, filo que totaliza aproximadamente 20.000 espécies de vida livre e 

parasitaria (BRUSCA e BRUSCA, 2007). A principal característica morfológica dos 

monogenéticos é a presença de um aparelho de fixação, localizado na parte 

posterior do corpo, denominado haptor, uma estrutura de fixação esclerotizada que 

serve para fixação do ectoparasito nos hospedeiros que podem ser peixes, anfíbios 

e répteis (EIRAS et al., 2006), sendo dividida em duas subclasses 

Polyopisothocotylea e Monopisthocotylea. A Polyopisothocotylea é caracterizada 

com um opisto-háptor complexo, com múltiplas ventosas e ventosa oral ausente, 

possui aproximadamente 1.000 espécies descritas, com ocorrência em todos os 

mares e em águas de superfícies como nas profundezas, estes se alimentam do 

sangue dos hospedeiros, sendo essa subclasse com maior ocorrência em ambiente 

marinho (BUNKLEY-WILLIAMS et. al., 1994; HAYWARD, 2005; BRUSCA e 

BRUSCA, 2007). Monopisthocotylea é caracterizada com um opisto-háptor simples e 

ventosa oral reduzida conforme figura 1, possuem aproximadamente 2500 espécies, 

com cerca de 1.000 espécies marinhas que são classificados pertencendo a cerca 

de 170 gêneros e 16 famílias (WHITTINGTON, 2005; BRUSCA e BRUSCA, 2007).  
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Figura 1: Caracterização típica das subclasses da classe Monogenea do filo Platyhelminthes: (a) 

Monopisthocotylea e (b) Polyopisothocotylea. (Fonte: HENDRIX, 1994 - modificado). 

 

Os monogenéticos são ectoparasitos de peixes tanto de água salgada como 

os de água doce, infestam as brânquias, superfície do corpo, olhos e as fossas 

nasais dos peixes (MACHADO et al., 1996; TAVARES-DIAS et. al., 2011; EIRAS et 

al., 2006; WHITTINGTON, 2004; HICKMAN et. al., 2004). Os monogenéticos são 

parasitos de ciclo de vida direto, isso quer dizer que, apresentam adaptação para 

proteger os estágios livres contra as variações ambientais, como: cistos, casca de 

ovos espessos e cutículas nas larvas, como também os estágios são finalizados em 

um único hospedeiro (PAVANELLI et al., 1996). 

Estudos com monogenéticos foram realizados por Fernandes et. al. (2009) 

onde obteve novos dados de monogenéticos de peixes marinhos no Brasil, Justine 

(2007) relatou parasitos do filo Platyhelminthes em Nova Caledônia, Rohde (1989) 

identificou os parasitos da classe monogenea Kuhnia sprostonae e K. scombercolias 

nas brânquias de Scomber australasicus, Rohde et. al. (1999) relatou sobre a 

subfamília Priceinae, Hayward et. al. (1999) relatou estudo sobre a subfamília 
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Thoracocotylinae com a nova espécie do gênero Pseudothoracocotyla, Chaudhary 

et. al. (2013) foi realizado uma análise da diversidade monogenética na Índia, 

Jianying et. al. (2003) listou os monogenéticos da China de peixes marinhos, Kumar 

(2013) relatou a fauna parasitária de monogenéticos no distrito de Saharanpur, 

Yamaguti (1952) listou os monogenéticos em Celebes, Hadi (2009) estudou os 

monogenéticos em alguns peixes na costa de Karachi no Paquistão, Al-zubaidy 

(2013) registrou quatro monogenéticos monopisthocotylean nas brânquias de peixes 

no Mar Vermelho, Kaouachi et. al. (2012) estudou os monogenéticos dos peixes do 

gênero Diplodus, Whittington (2004) estudou a família Capsalidae, Paperna (1972) 

estudou os monogenéticos de peixes do gênero Siganus. 

Estudos sobre a fauna parasitária de Scomberomorus brasiliensis no Brasil 

foram realizados por apenas alguns autores, onde Alves et al. (2006) estudou os 

monogenéticos e digenéticos no Rio de Janeiro; em Rio Grande do Norte Lima et al. 

(2005, 2013) identificou uma nova espécie entre os parasitos da classe isópoda, 

Eiras et al. (2014) relatou a ocorrência de Myxosporea e Cavalcanti et al. (2012) 

relata ocorrência de digenéticos e nematoides. 

Segundo Luque (2004) nas últimas décadas tem aumentado 

consideravelmente a relevância dos estudos relacionados com parasitos e outros 

patógenos de organismos aquáticos, principalmente daqueles hospedeiros com 

potencial para o cultivo e para a comercialização, face ao aumento significativo 

destas atividades no Brasil e no mundo. Porém, os estudos sobre ectoparasitos 

monogenéticos de peixes marinhos ainda são escassos no Brasil em virtude da 

grande diversidade ictiológica das águas costeiras. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Realizar a identificação taxonômica dos ectoparasitos monogenéticos do 

peixe Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis). 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar os ectoparasitos monogenéticos; 

• Calcular os índices ecológicos parasitários dos Monogenéticos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 PARASITOS EM ESTUDO 

Os parasitos em estudo do peixe Serra Spanish Mackerel estão armazenados 

e fixados no Laboratório de Sanidade Aquática (LASA) – UFERSA. Estes parasitos 

são provenientes de peixes marinhos adquiridos de pescadores das praias do Rio 

Grande do Norte, adquirindo-se 298 exemplares de peixes amostrados entre 2009 a 

2017 através de rede-de-arrasto do tipo tresmalho, com malha central de 10mm e 

extremidades com 70mm, medindo média de 110 metros comprimento por 3 metros 

de altura. A identificação da espécie S. brasiliensis (fig. 2) ocorreu com auxílio de 

chaves de identificação específicas da família Scombridae CARPENTER (2002). 

 

 

Figura 2: Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis) (Collette, Russo & Zavala-Camin, 

1978). (Fonte: LIMA, 2008). 

 

Na rotina do LASA, os peixes foram necropsiados a procura por parasitos 

seguindo as técnicas sugeridas por Pavanelli, Eiras e Takemoto (1999) e Eiras, 

Takemoto e Pavanelli (2006). Os parasitos encontrados foram rotulados (número do 

hospedeiro, área de fixação, local e data da coleta), medidos, fotografados e 

acondicionados para fixação e conservação em tubos com álcool a 70%. 
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DE MONOGENÉTICOS 

Este trabalho de conclusão de curso fez a identificação dos monogenéticos do 

peixe Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis) através de chaves 

taxonômicas do Laboratório de Sanidade Aquática apropriadas para cada grupo 

parasitário. 

3.3 ÍNDICES ECOLÓGICOS PARASITÁRIOS 

Os índices ecológicos parasitários foram calculados e expressos conforme 

Bush et al. (1997), Lima et al. (2005) e Ruiz-Torres et al. (2017): 

Prevalência: Prevalência: será determinada utilizando a equação da relação 

percentual entre o número de hospedeiros infectados com um ou mais indivíduos de 

um grupo taxonômico (espécie de parasito em particular) e o número de hospedeiros 

examinados para aquela espécie de parasito, dado pela relação: 

 

Prevalência (%) =
nº de hospedeiros infectados 

nº de hospedeiros examinados 
× 100 

 

Intensidade média: será determinada utilizando a equação da relação entre o 

número de parasitos de um grupo taxonômico (espécie de parasito em particular) e o 

número de hospedeiros infectados com aquelas espécies de parasito, dado pela 

relação: 

Intensidade média =
nº total de parasitos

nº de hospedeiros infectados  
 

 

Abundância média: será determinada utilizando a equação da relação entre o 

número total de parasitos de um grupo taxonômico (espécie de parasito em 

particular) em um hospedeiro específico e o número total de hospedeiros 

examinados (infectados e não infectados), dados pela relação: 

 

Abundância média =
nº total de parasitos

nº de hospedeiros examinados  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os objetivos do estudo, os resultados estão expressos em três 

manuscritos científicos. 

 

• MANUSCRITO I 

Resultado: OCORRÊNCIA DO MONOGENEA Scomberocotyle scomberomori EM 

SERRA SPANISH MACKEREL. 

• MANUSCRITO II 

Resultado: PRIMEIRO REGISTRO DE Allopseudaxine macrova (MONOGENEA, 

AXINIDAE) no gênero Scomberomorus (Scombridae). 

• MANUSCRITO III 

Resultado: FIRST RECORD OF MONOGENEA Kuhnia scombri IN Scomberomorus 

GENUS. 
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4.1 MANUSCRITO I 
 

Ocorrência do monogenea Scomberocotyle scomberomori em Serra Spanish 

Mackerel 

 

Claudio Giovanio da Silva*a & José Ticiano Arruda Ximenes de Limaa 

 

a Laboratório de Sanidade Aquática (LASA), Centro de Ciências Agrárias, 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Av. Francisco Mota, 572, Presidente 

Costa e Silva, CEP 59625-900 Mossoró, RN, Brasil. 

 

*Autor correspondente: giovaniosl@bol.com.br 

 

Resumo 

Este trabalho relata o primeiro registro do parasito monogenético Scomberocotyle 

scomberomori no hospedeiro Serra Spanish Mackerel, peixe da família Scombridae. 

Os resultados mostraram baixa prevalência (4,70%) do parasita S. scomberomori na 

câmara branquial do novo hospedeiro Serra Spanish Mackerel - Scomberomorus 

brasiliensis. 

Palavras-chave: Monogenea em Scombridae; Parasito de peixe; Peixe marinho. 

 

1. Introdução 

O padrão de dispersão dos parasitas tem sido considerado de grande 

importância para a dinâmica populacional da relação hospedeiro-parasito 

(CARVALHO et al., 2017; PENCZYKOWSKI; LAINE; KOSKELLA, 2016). A 

abundância parasitária pode exercer influência sobre a sobrevivência ou 

fecundidade do hospedeiro (VISSER et al., 2017) e geralmente os danos ao 

hospedeiro estão relacionados à espécie de parasita, bem como à sua forma de 

alimentação, ao órgão ou ao tecido do hospedeiro afetado, à carga parasitária e ao 

estado geral do hospedeiro (CHOI et al., 2014; RYNKIEWICZ; PEDERSEN; 

FENTON, 2015). 
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Os parasitos podem retardar o crescimento e o ganho de peso dos peixes 

hospedeiros (BARBER; HOARE; KRAUSE, 2000; BELLAY et al., 2012). De acordo 

com Carvalho, Tavares e Luque (2010) variações na biodiversidade parasitária 

podem ser determinadas por modificações nas condições ambientais e do hábitat 

dos hospedeiros que podem estar sujeitos à influência de possíveis ciclos sazonais. 

Este manuscrito teve como objetivo verificar os parasitos monogenéticos no peixe 

Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis). 

2. Material e métodos 

Os peixes-hospedeiros foram adquiridos de pescadores perto de Mossoró, no 

estado do Rio Grande do Norte entre 2009-2017. Todos os peixes foram embalados 

em sacos individuais e conservados em caixa térmica com gelo para transporte ao 

Laboratório de Sanidade Aquática - UFERSA. 

Todos os animais coletados foram submetidos à biometria, para registrar o 

peso total em gramas e comprimento total em milímetros, posteriormente realizada a 

investigação parasitaria por necropsia, ocorrendo observação minuciosa do 

tegumento e as brânquias retiradas e analisadas para coleta de parasitos em 

estereomicroscopio, seguidos de fixação e conservação em álcool a 70% (EIRAS; 

TAKEMOTO; PAVANELLI, 2006). Os parasitos foram montados permanentemente 

para identificação no Laboratório de Sanidade Aquática-UFERSA. A identificação foi 

realizada com a ajuda de um estereomicroscópio utilizando chaves de identificação 

taxonômica propostas por Mogrovejo, Lent e Santos (2004). 

Os parâmetros ecológicos parasitários, como prevalência (percentagem de 

hospedeiros infectados, P%), intensidade média (número médio de parasitas por 

hospedeiro infectado, Im ± Desvio Padrão) e abundância media (número médio de 

parasitas por hospedeiro examinado, Am ± DP) de infecção, foram calculados, de 

acordo com Bush et al. (1997), Lima et al., (2005) e Ruiz-Torres et al. (2017). 

3. Resultados e discussão 

Foram adquiridos 298 peixes Serra Spanish Mackerel (S. brasiliensis) que 

apresentaram peso mínimo de 7,70 g e máximo de 3.385,00 g (M 227,74 ± DP 

382,38), e valores de comprimento total mínimo de 92,00 mm e máximo de 805,00 
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mm (M 272,87 mm + DP 150,59). Destes exemplares de peixes-hospedeiros 

analisados, somente 14 apresentavam os parasitos identificados de acordo com 

suas características morfológicas como pertencentes à classe Monogenea, 

subclasse Polyopisthocotylea, família Thoracocotylidae e gênero Scomberocotyle, o 

ectoparasito identificado como Scomberocotyle scomberomori (fig. 1). Suas 

características morfológicas são corpo mais largo na margem posterior, 

gradualmente estreitando-se para a margem anterior. Haptor assimétrico, com 

extremidades livres (projetadas para fora do próprio corpo) e duas fileiras de 

grampos desiguais. Grampos geralmente mais largos do que longos. Presença de 

um par de hamuli. Esôfago com ramos laterais. Espinhos copulatório masculino de 

dois tipos, os posteriores menos numerosos e mais longos e retos. Vagina com dois 

pares de estruturas escleróticas semelhantes a um gancho. A armadura do órgão 

copulatório masculino de S. scomberomori tem uma forte semelhança com a de 

Scomberomorocotyle munroi, mas esses dois se diferem claramente a partir de 

características importantes, como o número de vagina (o primeiro possui um em 

comparação com o segundo que possui duas) e pares de hamuli (o primeiro possui 

um e o segundo possui dois). 

Os índices ecológicos parasitários apresentaram uma prevalência (P% = 4,70), 

intensidade média (Im = 1,79 ± 0,97) e abundância média geral (Am = 0,10 ± 0,49). 

De acordo com Carvalho e Luque (2009) estudos com hospedeiros 

naturalmente infestados são importantes para o conhecimento dos indicadores 

populacionais e registro de novos hospedeiros e novas áreas geográficas de 

espécies parasitárias. 

Esta espécie de parasito já foi encontrada parasitando as brânquias das 

espécies do gênero Scomberomorus, como S. maculatus na Florida, Carolina do Sul 

e México; S. cavala no Brasil e Colômbia; S. concolor no México; S. sierra na 

Colômbia, El Salvador, México e Panamá; S. tritor em Serra Leoa, Nigéria, Gana e 

Libéria (HAYWARD; ROHDE, 1999a). Estudos parasitológicos em S. brasiliensis a 

procura do parasito Scomberocotyle scomberomori já haviam sido realizado, mas 

não foram registrados indivíduos desta espécie segundo Hayward e Rohde (1999a). 
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Figura 1: Ectoparasito monogenético Scomberocotyle scomberomori (a) Visão ventral, (b) Armadura 

copuladora masculina, (c) Armadura copuladora feminina e (d) Estrutura dos Grampos. 

 

A abundancia média (Am = 0,10) de S. scomberomori em Serra Spanish 

Mackerel demostra uma constância de valores baixos também em outras espécies 

de hospedeiros do gênero Scomberomorus que este parasito infestou, variando de 

0,06 a 1,75. 

Segundo Pavanelli, Eiras e Takemoto (2008) e Appeltans et al. (2012) diversos 

estudos têm sido realizados ao longo dos anos para determinar a diversidade 

relativa e o efeito do parasitismo no mundo. Porém, há poucas informações sobre os 

parasitos, principalmente monogenéticos em Serra Spanish Mackerel e em outras 

espécies da costa de Rio Grande do Norte. 

Em conclusão, este estudo relata a primeira ocorrência do parasito 

monogenético Scomberocotyle scomberomori infestando um novo hospedeiro, Serra 

Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis) ao norte do Sudoeste Oceano 
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Atlântico, Brasil, registrando baixos índices ecológicos de parasitismo de prevalência 

(4,70%), intensidade média (1,79) e abundancia média (0,10). 
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Resumo 

Este trabalho relata o primeiro registro do parasita monogenético Allopseudaxine 

macrova no gênero Scomberomorus, peixes da família Scombridae, ocorrendo no 

hospedeiro Serra Spanish Mackerel. Os resultados mostraram baixa prevalência 

(1,34%) do parasito A. macrova na câmara branquial do novo hospedeiro (Serra 

Spanish Mackerel - Scomberomorus brasiliensis). 

Palavras-chave: Monogenea em Scombridae; Parasito de peixe; Peixe marinho. 

 

1. Introdução 

O peixe Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis) está 

distribuído desde o Oceano Atlântico ocidental, na costa do Atlântico Central e Sul, 

desde Belize até o Rio Grande do Sul, Brasil (GOLD et al., 2010). 

Os monogenéticos são um grupo de ectoparasitos do filo Platelmintos, sendo 

considerados entre os parasitos os que apresentam uma maior especificidade em 

peixes hospedeiros, comumente encontrados na pele corporal, câmaras branquiais, 

cavidade bucal, córnea e narinas do hospedeiro (COSTA; CHELLAPPA, 2016).  

A classe Monogenea é dividida em duas subclasses, a Monopisthocotylea e 

Polyopisthocotylea (OZTURK; OZER, 2014; SIMKOVÁ et al., 2013). Os parasitos do 

gênero Allopseudaxine (subclasse Polyopisthocotylea) possuem atualmente o 

registro de três espécies descritas, A. macrova, A. katsuwonis e A. yaito sendo 

relatadas mundialmente infestando a câmara branquial de peixes da família 
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Scombridae. Assim, este manuscrito teve como objetivo, verificar os monogenéticos 

no hospedeiro Serra Spanish Mackerel (S. brasiliensis) no Brasil. 

2. Material e Métodos 

Os peixes-hospedeiros foram adquiridos de pescadores das praias do Rio 

Grande do Norte, Brasil no período de 2009 a 2017. Todos foram embalados em 

sacos individuais e conservados em caixa térmica com gelo para transporte ao 

Laboratório de Sanidade Aquática - UFERSA. 

Todos os animais coletados foram submetidos à biometria, registrando-se 

principalmente o peso total em gramas e comprimento total em milímetros e 

posteriormente realizada a investigação parasitaria por necropsia, ocorrendo 

observação minuciosa do tegumento e as brânquias retiradas e analisadas para 

coleta de parasitos em estereomicroscopio, seguidos de fixação e conservação em 

álcool a 70% (EIRAS; TAKEMOTO; PAVANELLI, 2006). Os parasitos foram 

montados permanentemente para identificação no Laboratório de Sanidade 

Aquática-UFERSA. A identificação foi realizada com a ajuda de um 

estereomicroscópio utilizando chaves de identificação taxonômica propostas por 

Mogrovejo, Lent e Santos (2004). 

Os parâmetros ecológicos parasitários, como prevalência (percentagem de 

hospedeiros infectados, P%), intensidade média (número médio de parasitas por 

hospedeiro infectado, Im ± Desvio Padrão) e abundância media (número médio de 

parasitas por hospedeiro, Am ± DP) de infecção, foram calculados, de acordo com 

Bush et al. (1997), Lima et al., (2005) e Ruiz-Torres et al. (2017). 

3. Resultados e discussão 

Foram analisados 298 peixes Scomberomorus brasiliensis que apresentaram 

peso mínimo de 7,70 g e máximo de 3.385,00 g (M 227,74 ± DP 382,38), e valores 

de comprimento total mínimo de 92,00 mm e máximo de 805,00 mm (M 272,87 mm 

+ DP 150,59). Os peixes-hospedeiros analisados, somente 4 apresentavam os 

parasitos que foram identificados como pertencentes a classe Monogenea, 

subclasse Polyopisthocotylea, família Axinidae e gênero Allopseudaxine de acordo 

com suas características morfológicas. 
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Através de análise morfológica externa e taxonômica, os espécimes 

analisados foram identificados como a espécie Allopseudaxine macrova com corpo 

em média de 2,86mm de comprimento; abertura oral ventro-terminal; bifurcação 

intestinal perto do átrio genital; haptor assimétrico com 14 grampos diferentes 

dispostos em uma única linha; esclerite mediana em forma de U; coroa genital com 

19 espinhos ligeiramente curvos; folículo vitelino coextensivo; o haptor continua 

posteriormente em linha com a margem de um lado do corpo; Os grampos no tecido 

do corpo são grandes no meio da fileira, diminuindo de tamanho em direção às 

extremidades; dois pares de âncoras na extremidade do haptor. Os índices 

ecológicos parasitários apresentaram uma prevalência (1,34%), intensidade média 

(2 ± 1,41) e abundância média (0,04 ± 0,37). 

 

Figura 1: Ectoparasito monogenético Allopseudaxine macrova (a) visão ventral, (b) detalhe do 

grampo, (c) coroa genital, (d) haptor em visão ventral e (e) ovo. 

 



 

29 
 
 

Os monogenéticos A. macrova apresentam registro de uma baixa distribuição 

geográfica, sendo descritos parasitando alguns hospedeiros nas áreas tropicais dos 

oceanos Pacífico e Índico, e na região Centro-Oriental e Sudoeste do Oceano 

Atlântico (MELE et al., 2012). 

Allopseudaxine macrova também foi relatado em Auxis thazard por Mamaev 

(1967) no Mar da China; por Murugesh (1995) na Baía de Bengala, no Mar da Arábia 

e Havaí, e no Rio de Janeiro (Brasil) por Mogrovejo, Lent e Santos (2004); também 

descrito em Euthynnus affinis na Índia por Unnithan (1957); Alves e Luque (2006) 

relatou este parasito em E. alleteratus e Katsuwonus pelamis no Rio de Janeiro; 

Mele et al. (2012, 2015, 2016) relatou a ocorrência em K. pelamis, A. rochei e E. 

alletteratus no Mar Mediterrâneo Ocidental; Nguyen et al. (2016) relatou apenas um 

exemplar deste parasito em Cypselurus naresii no Vietnã; Rohde, Roubal e Hewitt 

(1980) descreve apenas o gênero Allopseudaxine em K. pelamis na Nova Zelândia. 

Portanto, este parasita ainda não foi relatado infestando um peixe-hospedeiro do 

gênero Scomberomorus, sendo este seu primeiro registro mundial. 

Neste estudo, foi observado que esse parasito apresentou a prevalência de 

1,34, valor inferior ao registrado nos estudos de Alves e Luque (2006) com E. 

alleteratus (P% 15,2) e K. pelamis (P% 26,7) e por Mele et al. (2012, 2015) em K. 

pelamis (P% 27) e A. rochei (P% 24). Mele et al. (2012) relata que as maiores 

prevalências de A. macrova podem ser encontradas em áreas onde esses parasitas 

são endêmicos (ou seja, áreas tropicais do Oceano Atlântico). 

Em conclusão, este estudo relata a primeira ocorrência do parasito 

monogenético Allopseudaxine macrova no gênero Scomberomorus infestando o 

hospedeiro, Serra Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis) no norte do 

Sudoeste do Oceano Atlântico (Brasil), com baixas prevalência (1,34%), intensidade 

média (2,00) e abundancia média (0,04) parasitária. 
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Abstract: Monogeneans are flatworms ectoparasites predominantly in fish which infects 

specific hosts. Parasites of the genus Kuhnia (Polyopisthocotylea) are only recorded 

worldwide in Scombridae fish of the Scomber genus. This research verified the monogenetic 

parasites in fish Serra Spanish Mackerel. The fishes were acquired from fishermen in the 

waters of the northern region in Southwest Atlantic Ocean and were submitted a biometry and 

parasites investigation by observation of the skill and arches gills individualized for parasites 

collection. This work is the first register of the monogenean parasite Kuhnia scombri of the 

genus Scomberomorus, Scombridae fish family, occurring in host-fish Serra Spanish 

Mackerel. The results showed low prevalence (1.68%) of the parasite K. Scombri in the gill 

chamber of the new host Serra Spanish Mackerel. 

Keywords: Parasitized fish; Marine fish; Monogenea; Serra Spanish Mackerel. 

1. Introduction 

Monogeneans are flatworms ectoparasites predominantly in fish which infects specific 

hosts (Simková, Serbielle, Pariselle, Vanhove, & Morand, 2013). Monogeneans infest the 

skill and gills of marine and freshwater fishes, have simple life cycle without intermediate 

hosts and are transmitted by small ciliated larvae in free-swimming (Kearn, 2014). The 

Monogenea class is composed of two (02) subclasses Monopisthocotylea and 

Polyopisthocotylea (Ozturk & Ozer, 2014). Parasites of the genus Kuhnia 

(Polyopisthocotylea) are only recorded worldwide in Scombridae fish of the Scomber genus.  

The genus Scomberomorus includes 18 species of large-bodied piscivorous mackerels 

belonging to the family Scombridae. Collectively, these species have a circumtropical 
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distribution in the neritic zone of continents, offshore islands and coral reefs; however, 

geographic range, biology, ecology and behaviour vary among species (Zischke et al., 2016).  

The fish species selected for study was Scomberomorus brasiliensis (Serra Spanish 

Mackerel), a relatively large, reef-associated, coastal pelagic species distributed in the western 

Atlantic Ocean and the Caribbean Sea from the Yucatán Peninsula and Belize to as far south 

as Lagoa Tramandai, Rio Grande do Sul, Brazil (Gold, Jobity, Saillant, & Renshaw, 2010). 

This research verified the monogenetic parasites in fish Serra Spanish Mackerel 

(Scomberomorus brasiliensis). 

2. Material and methods 

The fishes were acquired from fishermen in the region near the Rio Grande do Norte – 

Brazil, in the waters of the northern region in Southwest Atlantic Ocean (Coordinates 

04º49’06” S and 37º02’43’’W) (fig. 1). The fish samples were stored in individual bags and 

stored in a box with ice to be transported to the Aquatic Health Laboratory (LASA) at Federal 

Rural University of the Semi-Arid (UFERSA). 

The fishes were submitted a biometry (total length in millimeters and total weight in 

grams) and parasites investigation by observation of the skill and arches gills individualized 

for parasites collection in stereomicroscope, followed by fixation and conservation (Eiras, 

Takemoto & Pavanelli, 2006), and stored for posterior identification in Aquatic Health 

Laboratory (LASA/UFERSA). 

3. Results and discussion 

Two hundred and ninety-eight (298) fishes (Serra Spanish Mackerel) were analyzed and 

showed the minimum total length values of 92.00 mm and the maximum of 805.00 mm; and 

the minimum weight of 7.70 g and a maximum weight of 3385.00 g. Of these fishes analyzed, 

only 05 host-fish were parasited by 05 Platyhelminthes (Monogenea class, Polyopisthocotylea 

subclass, Mazocraeidae family) of the genus Kuhnia that infested the gill chamber. This genus 

Kuhnia register six (6) parasites species: K. arabica in Canary Islands infesting Scomber 

colias fish (Costa et al., 2011); K. indica in Southern Peru infesting Scomber japonicus 

(Ruelas & Córdova, 1994); K. scombercolias and K. sprostonae infesting Scomber colias in 

the Western Mediterranean Sea (Mele et al., 2014); K. minor infesting Scomber australasicus 

in New South Wales and Scomber japonicus in South Africa (Rohde & Watson, 1985) and K. 
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scombri infesting Scomber japonicus in Southeast Brazil (Abdallah, Luque, Alves, & 

Paraguassú, 2002). 

  In the laboratory study it was found that the parasite has its characteristics such as 

haptor divided in four clamps of each side (4) and devoid of suction muscles and spines and 

presented with unequal sizes. The clamps are sessile without peduncular divisions and 

spherical having 2 inverted sclerites with U shape, which form the anterior and posterior 

edges of the attachment clamp opening. The haptor did not have an appendix, but in the 

posterior margin, two Hamuli (one pair) were observed. In its structure, the vitelaria extend 

from the anterior edge to the haptor and the presence of 2 types of hooks in the genital crown 

was observed too, morphologically characteristics of the monogenea ectoparasite identified as 

Kuhnia scombri. 

Kuhnia scombri are gill chamber parasites with host specificity to fish of the genus 

Scomber (Williams  Jr & Bunkley-Williams, 1996). This is the first record of K. scombri in 

the genus Scomberomorus (Scombridae family), occurring in micro-habitat of the gill in Serra 

Spanish Mackerel (Scomberomorus brasiliensis). 

The ecological indexes parasitological of K. scombri in Serra Spanish Mackerel were 

the prevalence of 1.68%, mean intensity of 1.00 and mean abundance of 0.02. These parasitic 

indices were considered low when compared to the higher infection by this parasite K. 

scombri in their natural fish host which belonging the genus Scomber (Scombridae family) 

ranging from 11% to 52% of prevalence. In Chub mackerel (Scomber japonicus) were 

registered 11% (Abdallah et al., 2002) and 12% in Brazil (Cremonte & Sardella, 1997), and 

44% in Argentina (Rego & Santos, 1983). In Atlantic mackerel (Scomber scombrus) were 

registered the prevalence of 37.5% in Portugal (Rego, Carvalho-Varela, Mendonça, & 

Afonso-Roque, 1985). In blue mackerel (Scomber australasicus) were registered the 

prevalence of 41% in Australia (Hayward, Perera, & Rohde, 1998), and in Atlantic Chub 

mackerel (Scomber colias) were registered prevalence of 52% in the Mediterranean Sea (Mele 

et al., 2014). 

The low prevalence (1.68%) is possibly due to the adaptation of the K. scombri parasite 

in the gill chamber of this new host. 
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Figure 

 

Figure 1: Map of South America showing the Brazil region and the sampling site Southwest Atlantic 

Ocean (*). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho fez a identificação taxonômica de parasitos 

monogenéticos acondicionados no laboratório provenientes de pesquisas anteriores 

e registrou a primeira ocorrência de Scomberocotyle scomberomori, Allopseudaxine 

macrova e Kuhnia scombri em Scomberomorus brasiliensis capturados na costa 

Brasileira, assim caracterizado um novo hospedeiro para estas três espécies de 

monogenéticos. As prevalências parasitárias das três espécies (S. scomberomori: 

P% = 4,70) (A. macrova: P% = 1,34) (K. scombri: P% = 1,68) foram consideradas 

baixas em relação aos de outros hospedeiros que estas espécies parasitaram. O 

micro-habitat de parasitismo das espécies foram a câmara branquial do hospedeiro. 
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