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Resumo Dois espécimes de sapo-cururu (Rhinella icterica) foram
coletados no município de Pindamonhangaba, no vale do Paraíba, estado
de São Paulo com a superfície corpórea tomada por ninfas e adultos de
carrapato Amblyomma rotundatum. Esta relação parasitária é pouco
conhecida pela ciência e este relato é o primeiro descrito na região.
Palavras- chaves: carrapato, sapo-cururu, anfíbios, parasitas
Abstract Two specimens of sapo-cururu (Rhinella icterica) were collected
in the municipality of Pindamonhangaba, in the Paraíba Valley, São Paulo
state with the body surface taken by nymphs and adults tick of Amblyomma
rotundatum. This parasitic relationship is poorly understood by science
and this report is the first described in the region.
Keywords: ticks, amphibian, cururu toad, parasites

Carrapatos do gênero Amblyomma normalmente parasitam
mamíferos, répteis anfíbios e raramente aves (Onofrio et al. 2002).
Estes ectoparasitos são cosmopolitas, com 106 espécies distribuídas
no mundo. São carrapatos trioxenos, com exceção de algumas
espécies como o Amblyomma rotundatum, que se reproduzem
por partenogênese, porém há relato da presença de machos adultos
(Onofrio et al. 2002), são carrapatos de três hospedeiros, grandes,
possuem patas coloridas, olhos, festões dorso ornamentado, palpos
e hipostômios longos (Urquhart et al. 1998).
Amblyomma rotundatum é conhecido como “carrapato de
sapo” por parasitar animais pecilotérmicos desde o sul dos Estados
Unidos até a Argentina (Barros-Batesti et al. 2006). Em alguns estados
brasileiros já foram relatadas ocorrência de A. rotundatum em anfíbios
anuro (Labruna et al. 2005), porém a relação parasitária entre A.

rotundatum e B. ictericus em São Paulo foi primeiramente notificada
por Marcantonio et al. (2006) em resumo apresentado no II Simpósio
de Anfíbios da UFRJ realizados em Macaé-RJ, no mesmo ano.
Este ectoparasito foi encontrado cobrindo toda a superfície
corporal de dois exemplares de B. ictericus, atualmente reclassificados
como Rhinella icterica (Frost 2011). Infestações por carrapatos
podem causar anemia e transmitir hemoparasitos, além de servirem
de porta de entrada para microorganismos patogênicos e diminuir
a resistência imune dos animais acometidos devido ao estresse
(Antonucci et al. 2011). Os dois exemplares observados vieram a
óbito, uma vez que apresentavam alta infestação (Figura 1), sendo
que mesmo em baixa infestação o Amblyomma rotundatum pode
levar o anfíbio a óbito, pois possui uma destacada ação patogênica
(Barbosa et al. 2002 e Marcantonio et al. 2006).
Os carrapatos foram coletados com auxílio de pinça e fixados em álcool
70% para posterior identificação utilizando microscópio estereoscópio para
observação de suas características morfológicas e comparação com chave de
identificação de carrapatos (Aragão e Fonseca 1961).

Figura 1 Lesões causadas pela alta infestação de Amblyomma
rotundatum em anuro Rhinella icterica.
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A infestação de bufonideos por Amblyomma rotundatum já
foi relatada em várias partes do mundo (Aquino et al. 2004), porém
a relação parasitária desenvolvida por este carrapato em relação
aos anfíbios ainda é pouco conhecida (Antonucci et al. 2011).
Com isso, estudos futuros são necessários para o conhecimento
dos processos patológicos deste parasitismo, já que, com este
relato, sabemos que os sapos Rhinella icterica são susceptíveis
aos carrapatos Amblyomma rotundatum.
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