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CHAVE PRELEVIINAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE
MICROHLÃRIAS DO SANGUE DE PRIMATAS NÃO
HUMANOS DA REGIÃO NEOTROPICAL
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RESUMO Chave chcotôinica pala identificação das nucrojilárias já descritas
parasitanclc) o sangue de macacos neotropicctis, elaborado a partir de dados da
literatura. Seu interesse decorre das apreciáveis dtficutdados taxonômicas deste
—

grupo.
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ABSTRACT A preliminaíydichotoaious kev tias beca prepared fioni literature
clescriptions to iclentiJv microfilariae oJ neotropical nzonlces. TIie keg tias not
heen tested ou the tepe material oJach species, hut, certaiulp, it a’ilt provicle data
tc) ttie proper iclenlification of these larval wonns.
—
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INTRODUÇÃO
Vinte e duas espécies de filárias. pelo menos, já foram descritas parasitando
primatas não humanos da região neotropícai. Duas delas caíram em sinonímia:
Filaria intercostalisMolin. 1858 (Faust, 1935) efilariatenuis Mazza, 1929 (Webber
1 955a: Moriena et ai.. 1979). Das qae prevalecem, uma não apresenta microfilárias
no sangue do hospedeiro vertebrado: a Onchocerca volvulus, referida por Cabaliero
& Barrera (1958) em um macaco-aranha do México. Desse modo, são dezenove as
espécies hoje válidas no grupo de interesse deste estudo. Seis pertencem ao gênero
Dipetaloneina e 13 ao gênero Aían.vone//a (já em conformidade com a classificação
j)roposta por Eberhard & Orihel. 1984):
Gênero Dipetalonema
D. caudi.vpina (Molin. 1858)
•
D. freitasi 3am. Diagne & Mtiller. 1987
D. ,gracilis (Rudolphi. 1809)
D. gracihjorims Freitas. 1964
D. nico/lei (Mazza. 1929)
D. robini Petit. 3am & Roussilhon. 1985
Gênero lansoneila
\i ateten,çi.ç (McCov. 1936)
,I harbascalensis (Esslinger & Gardiner. 1974)
‘tI colomhiensis (Esslinger. 1982)
“ti mariae Petit, 3am & Roussilhon, 1985
1 1 marmosetae (Faust. 1935)
Aí invstaxi (Eberhard, 197%)
Ai obtusa (McCov, 1936)
AI panamensis (McCoy. 1936)
AÍ par’auol (McCoy, 1936)
AI pc’ruWana Bain, Petit & Rosales-Loesener. 1986
A I.saiiniri (Esslinger. 1981)
AÍ tamarinae (Dunn & Lambrecht, 1963)
AI zakii (Nagatv. 1935)
.

A identificação específica das microfilárias sangüíneas desse grupo é tarefa
panictilaniicnte difícil, sobretudo para principiantes. Por várias décadas, espécimes
sangüíneos de macacos do Brasil. exibindo abundância ‘leparasilos. têm permanecido
sem identificação. por falta de especialistas. Desencoraja desde a considerável
dispersividade da literatura, até a ausência de exemplares-t’ o nas coleções de nossos
museus
Num esforço de sulperação desses impasses. os autores se vêm ocupando de
sistematizara informação disponível e propàem. neste artigo. uma chave preliminar
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para ideitificação das 16 espécies já descritas sob a forma de microfilárias sangüíneas
(não se conhecem ainda as características morfológicas dessa fase evolutiva em D.
Jreitasi, D. nico/lei e AÍ peruviana).
MATERIAL E MÉTODOS
Para a elaboração dapresente proposta foram utilizados caracteres taxonômicos
postos em evidência por alguns dos autores já citados e pelos que seguem: Bom eta!..
1986. 1987: Dmm & Lambrecht. 1963: Eberhard. 1978: Eberhard ct ai.. 1979:
Eberhard& OrilieL 1979: Essinger. 1966 1979. 1981. 1982: Esslinger& Gardiner.
1974: Freitas, 1943: Mazza. 193t): McCov. 1936: Molin, 1$58: Nagaty. 1935: Petit
et ai., 1985: Rudolphi. 1809: Webber, 1955b.
Os autores tiveram acesso aos exemplares-tipo (microfilárias sangüíneas) de
Dipetalonemagracilis, Alansoneila barbascalensis, Aí colombiensis, Aí inarmosetae,
AI ,nstaxi, AI panamensis eM. saimiri. Não foi possível submeter a chave a teste com

relação às demais espécies.
RESULTADOS
CHAVE PARA IDENDIFICAÇÃO DAS MICROFILÃRIAS DO SANGUE
DE PRIMATAS NÃO HUMANOS DO NOVO MUNDO
1.Microfiláriascombainha
Microfilánas sem bainha

2
5

2. Mícrofilárias muito pequenas. medindo apenas cerca de i’ de comprimento.
Extremidade da cauda arredondada
D. gracitiformis
Microfilárias mais longas, pelo menos acima de 1 l5[r

3

3. Cauda cônica e grossa. Corpo central de Mansonpequeno e esférico. Comprimento
médio de 13011. Cabeça nitidamente mais delgada do qtte a região cervical
D. gtacilis

Cauda afilada. Corpo central volumoso, ocupando todo o diâmetro da larva.
Comprimento médio acima de l5Oii
4
4. Corpo central representado por duas massas volumosas. refringentes. Compri
mento do corpo não superior a 195 li. Cauda freqüentemente vista dobrada, voltada
contra o corpo. Cabeça tão ou mais larga que o corpo
D. robini
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Corpo central distinto (22i). porém indiviso. Comprimento médio do corpo:
D. caudispina
20tt’ em gota espessa e 2 l2i em estiraço
5. Espaço cefálico praticamente inexistente
Espaço cefálico presente. ainda que algumas vezes pequeno

AL parl’um
6

6. Microfilárias curtas e largas. não ultrapassando 155 t de comprimento. Largura em
tomo de 4 a 4,3 t. Extremidades rombas. praticamente do mesmo calibre. tornando
às vezes difícil a distinção entre a anterior e a posterior. Espaço cefálico curto,
geralmente contendo dois núcleos alongados. Núcleos caudais não dispostos em
Aí obtusa
fila. Corpo fletido no meio, formando um âigulo obtuso
Microfilárias bem mais longas, pelo menos acima de l55t de comprimento.
7
Largura ao nível da cauda menor que ao nível da extremidade cefálica
7. Cauda romba, bilobada. apresentando dois núcleos terminais emparelhados ou em
diagonal. Espaço cefálico longo (12 a l6ji). Comprimento geral do corpo: 233 a
Aí eolonthiensis
8

Otitra combinação de caracteres

8. Microfilárias extremamente longas (comprimento acima de 4t)Oj.t). Corpo achata
do, em forma de fita. Núcleos somáticos dispostos em duas filas paralelas, urna a
cada margem do corpo, apenas os 9 ou 10 últimos dispondo-se em fila
kL tamarinae
única

Microfilárias curtas ou. pelo menos, não tão extraordinariamente longas.
Núcleos somáticos não dispostos em duas filas paralelas marginais ao longo do
9
corpo
9. Corpo muito longo e delgado. Cauda longa e afilada, contendo uma coluna simples
de núcleos retangulóides, regularmente dispostos. cuja espessura ocupa toda a
largura da larva a esse nível, conferindo ao segmento um aspecto vertebrado muito
Ai mariae
peculiar
Cauda sem o aspecto vertebrado acima descrito

lo

10. Núcleo terminal (ao menos discretamente) mais volumoso que os precedentes.. 11
Núcleo terminal não maior que os precedentes

13

11. Núcleo terminal redondo e volumoso. nitidamente maior que os precedentes.
fazendo saliência na cutícula ao nível da extremidade caudal. Apreciável número
de núcLeos caudais, tendendo a constituir uma longa fila unica. Primeiros núcleos
somáticos esparsos, tendendo à disposição em fila única. Comprimento aproxima
li barbascalensis
do: l7Oji
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Núcleo terminal discretamente maior que os precedentes. Primeiros núcleos
somáticos já numerosos e densamente agrupados: caso dispersos. o comprimento
geral do corpo já será bem maior, acima de 224j.
12
12. Poucos núcleos caudais (4) dispostos em fila única. Primeiros núcleos somáticos
já numerosos e densaiuente agrupados em mais de uma fila. Espaço cefálico
relativamente pequeno. Comprimento aproximado 2201;
Aí atelensis
4 a 8 núcleos caudais dispostos em fila única. Primeiros núcleos somáticos mais
esparsos. Espaço cefálico um pouco mais longo que largo. Comprimento médio:
2381;, em gota espessa. Extremidade catidal freqüentemente vista bilobada.
Conformação geral em C fechado ott helicoidal. Cutícula nitidamente estriada
ALsaimiri
13. Núcleos caudais ovóides, dispostos em fila única, longa e alinhada em colar
(aspecto moniliforme). que atinge a extremidade. Cauda romba. Cutícula nitida
mente estriada. Gancho cefálico diminuto, porém às vezes claramente visível.
Comprimento geral do corpo em tomo de 2991;. Largura: cerca de 1.041;. Espaço
cefálico entre 4,5 e 5,51; de comprimento
AÍ marnzosetae
Outra combinação de caracteres

14

14. Quatro ou cinco últimos núcleos caudais dispostos em fila simples até o ápice.
Espaço cefálico apreciável, cerca de 1,6 a 2.6 vezes mais longo que largo ou
mesmo mais. Corpo central estreito e alongado
Ai pan amensis
-

Outra combinação de caracteres

15

15. Microfihhias longas, medindo de 306 a 3421;. Extremidade cefálica um tanto
alargada (3,51;), mais larga que o terço anterior do corpo
Ai zakii
Comprimento não superior a 2701; (média em gota espessa: 1 951;). Corpo delgado
(2 a 31; de largura, também em gota espessa). Extremidade cefálica não mais larga
que o terço anterior
Aí nivstaxi
COMENTÁRIOS
Alguns passos dessa chave, por sua sutíleza, hão de oferecer certo embaraço ao
usuário. Por exemplo: se setoma porpadrão de microfihíria deÃían.voneltapanamensis
a Figura 6 do artigo de Esslinger (1979) correspondente à forma observada em
solução de fonualina a 2% em que o núcleo terminal parece, ainda que muito
discretamente, maior que os precedentes. facilmente se poderá fazer a opção errada
no passo 10. Como se vê em outro artigo do mesmo autor (Esslinger, 1981), o núcleo
terminal, em geral discretamente aumentado em Aí saliniri. é, precisamente, um dos
caracteres que permitem distingui-la deAí panainensis. Vale, portanto, alertar para
essa dúvida, suscitada pela própria literatura.
-

-
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Tratando-se de um estudo preliminar, os autores esperam críticas e sugestões ao
aperfeiçoamento da chave ora proposta.
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