Atlas dos principais ectoparasitos que
acometem os peixes
MONOGENEA
Dactylogyridae

CILIADOS

Gyrodactylidae

Haptor

Tricodinídeos

CRUSTÁCEOS

Chilodonella

Ictio

Dolops

Haptor

Argulus
Gancho

Testículo e
ovário

i.

Parasitam
principalmente
a
brânquia e ocasionalmente a pele;

ii. São ovíparos, sendo o ovo uma
forma de resistência contra os
tratamentos convencionais;
iii. Causam lesões nos filamentos
branquiais, causando hemorragia
e inflamação, além de lesões que
favorecem a infecção secundária
por bactérias.

Perulernaea

Branquiúros

Epistylis

Ventosa

Embrião

i.

Parasitam principalmente a pele e
nadadeiras, sendo encontrados
ocasionalmente nas brânquias;

ii. São vivíparos, havendo várias
gerações dentro de um verme
gravídico.
iii. Causam lesões sobre o tegumento,
soltura das escamas e ulceração de
pele com corrosão de nadadeiras.
A doença se assemelha com
columnariose, mas a infecção
associada com bactérias é comum.
Âncoras do haptor
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i.

i.

Parasitam a brânquia, pele e nadadeira dos peixes;

ii. Causam lesões principalmente na brânquia, o que dificulta a
respiração dos animais parasitados;
iii. Existem inúmeras espécies de tricodinídeos, entre elas, Paratrichodina
africana e Trichodina centrostrigeata são os principais agentes que
causam o comprometimento branquial em tilápias.
iv. Trichodina heterodentata, Trichodina compacta, e Trichodina magna
ocorrem principalmente sobre a pele e nadadeiras.
Paratrichodina africana

Trichodina centrostrigeata

T. heterodentata

T. compacta

Parasita principalmente a pele e
nadadeiras de tilápias;

ii. Bactérias que colonizam o
pedúnculo do parasito liberam
enzimas que promovem a
formação de ulceras.
Epistylis

i.

Parasitam
a
pele,
nadadeiras e cavidade
oral;
ii. São sugadores de sangue,
causando anemia nos
peixes;
iii. Podem atuar como vetores
de doenças bacterianas e
virais;
iv. As fêmeas liberam ovos
que
são
formas
de
resistência.

i.

Parasitam a cavidade oral (boca),
pálato e arcos branquiais de peixes
redondos;

ii. São facilmente diagnosticados a olho
nú.
iii. Causam irritação, inflamação
necrose na cavidade oral.

iv. As fêmeas liberam ovos que são
formas de resistência.

T. magna

Ovo

Dactylogyridae
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 Disseminação e proliferação de parasitoses
1.
Falhas no processo de desinfecção de ovos;
2.
Coleta tardia de ovos, contendo larvas eclodidas;
3.
Contato direto peixe a peixe, que aumenta conforme o aumento da densidade de estocagem;
4.
Transmissão pelos utensílios utilizado na rotina (puçás, peneiras, redes, inclusive as mãos de colaboradores que entraram em
contato com os peixes);
5.
Animais mal nutridos, com deficiência de vitaminas, além de outros nutrientes essenciais;
6.
Água de qualidade ruim, com excesso de matéria orgânica e acúmulo de resíduos da alimentação e excreção dos peixes;
7.
Temperatura da água abaixo de 24ºC (principalmente para Ictio e Chilodonella);
8.
Crustáceos parasitos geralmente são introduzidos por meio de novos animais na fazenda e pela água de transporte.

 Controle
i.
Coleta de ovos sem presença de larvas eclodidas;
ii.
Limpeza e desinfecção de ovos com uso de sal ,alternado com água e Cloramina-T (Consultar POP para desinfecção de ovos);
iii. Setorização de equipamentos conforme a fase de criação, não podendo haver circulação de equipamentos e funcionários
entre vários setores rotineiramente.
iv. Limpeza e desinfecção de utensílios e equipamentos com solução 2% de Cloramina-T sob aspersão ou imersão.
v.
Manutenção da boa qualidade de água, com limpeza diária de bandejas e calhas, e a cada troca de malhas nas hapas.
vi. Período de vazio sanitário e desinfecção de toda estrutura, incluindo rodízio de viveiros.
vii. Adoção assídua de quarentena e diagnóstico por meio de análise microscópica de todo animal utilizado para reposição e
renovação de plantel.
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