DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE ESPÉCIES DE SIPHONAPTERA EM CÃES DA REGIÃO DA CAMPANHA, RS
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INTRODUÇÃO

	As pulgas são importantes ectoparasitos de cães e gatos que pertencem à Ordem Siphonaptera. São moderadamente específicos, podendo atacar o homem e outros animais. Devido à hematofagia, causam grande desconforto ao hospedeiro, podendo desencadear reações alérgicas à sua saliva (50% das dermatopatias em cães são devido a processos alérgicos à picadas de pulgas) [9] e podem transmitir patógenos, como os cestódeos Dipylidium caninum, Hymenolepis diminuta e Dipetalonema reconditum. Na tentativa de controlar as pulgas nos animais de companhia, anualmente são gastos mais de um bilhão de dólares nos Estados Unidos e 1,1 bilhão de euros na Europa [2, 8].
	Nos cães são usualmente encontradas os sifonápteros Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis felis , Pulex irritans e, mais raramente Tunga penetrans. No entanto, a literatura mundial revela que Ctenocephalides felis felis tem ampla prevalência sobre as demais espécies de pulgas [11]. É um sifonáptero  cosmopolita, se adapta a várias condições ecológicas, e ocorre em áreas de clima temperado, sub-tropical e tropical [4].
	As pulgas são insetos holometabólicos, cujo ciclo evolutivo compreende as fases de ovo, larva, pupa e adulto. O desenvolvimento só ocorre em áreas com umidade relativa superior a 50% e temperatura entre 4ºC e 35ºC [7].
	Estudos realizados na Georgia, EUA, após análises mensais, durante oito anos, demonstraram que a pulga mais frequente é  C. felis felis, seguida de C. canis e Pulex sp.; em cães do meio rural, é mais abundante a C. canis. Todas as espécies demonstraram ser mais abundantes no verão e outono, e com maior número de fêmeas do que de machos. Segundo os autores, esse fato pode-se dever à maior longevidade das fêmeas, porque os machos ficam mais tempo fora do hospedeiro e morreriam de fome, ou são mais suscetíveis à predação pelo próprio hospedeiro [5].
	No México foi constatado que 30% dos cães examinados em clínicas estavam infestados por pulgas, não havendo diferença significativa entre as estações devido às condições climáticas uniformes durante todo o ano. Entre os cães infestados, 81% era por C. felis, 17% por C. canis  e 2% por ambas [3].
	C. felis é a pulga mais comum em cães na Austrália, Egito, Dinamarca, Argentina, França, Inglaterra, Alemanha e EUA [13]. 	Tanto o número de espécies, quanto a frequência de cada uma variam de uma região para outra, dificultando a extrapolação de dados entre regiões distintas.
	No Brasil, são escassas as informações sobre a freqüência da infestação por diferentes espécies de pulgas em cães, e suas variações entre regiões e épocas do ano. Trabalhos realizados  em  Uberlândia (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Araçatuba (SP), revelam que, nesses locais, as pulgas encontradas nos cães são quase exclusivamente C. felis [6, 12, 14]. Conhecer as espécies de pulgas de uma população e sua variação sazonal,  são pontos fundamentais para definir as estratégias de controle a serem usadas, relacioná-las com a prevalência de dermatites alérgicas, e à transmissão de patógenos entre os cães e gatos, além do homem.
	O presente estudo teve como objetivo conhecer as variações da composição da fauna  de Siphonaptera em cães naturalmente infestados, ao longo do ano, em Bagé, RS, a fim de estabelecer programas de controle adequados à região, com redução do uso de inseticidas e conseqüente prolongamento de sua vida útil, menores riscos de intoxicação dos cães e proprietários, além de reduzir os custos desse controle.



MATERIAL E MÉTODOS

	O trabalho foi realizado entre setembro de 2003 e agosto de 2004, na cidade de Bagé, no RS, localizada na região da Campanha (31º 21' S e 54º 06' W, e a uma altitude de 218 m. A temperatura média anual é de 17,6ºC, sendo janeiro o mês de temperatura média mais alta  (24ºC) e junho o de mais baixa (12,5ºC). A umidade relativa do ar varia entre 75 e 85%, e a precipitação média anual é de 1350 mm.
Mensalmente, foram coletadas cerca de 100 pulgas do corpo de, no mínimo, seis cães de um domicílio onde coabitavam 10 a 12 cães. No local, não é feito controle rotineiro de pulgas.
	As pulgas foram coletadas manualmente, e conservadas em álcool glicerinado até serem examinadas. A identificação da espécie e do sexo de cada exemplar foi feita através da observação em esteriomicroscópio, com a utilização de chaves para identificação [1, 10].
Os dados climatológicos foram obtidos junto à EMBRAPA/CPPSUL, Bagé.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo do experimento, foram examinados 1301 exemplares, sendo 742 (57%) Ctenocephalides canis, 286 (22%) Pulex irritans, e 273 (21%) C. felis. A maior freqüência de C. canis já havia sido constatada, porém em cães do meio rural de região subtropical [5]. O resultado obtido revela uma situação epidemiológica distinta daquela verificada pelos demais autores, segundo os quais, geralmente existe um predomínio de C. felis [6,12,14]. Esse fato pode ser devido às condições de clima temperado que podem favorecer o desenvolvimento de C. canis em relação às demais espécies.
Os cães mantiveram-se infestados por pulgas durante todo o período experimental. A variação de temperatura ao longo do ano e a distribuição mensal  das espécies na população estudada estão representadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Distribuição mensal das espécies de Siphonaptera coletadas de cães, e temperatura média mensal (ºC), em Bagé, RS.

C. canis foi a espécie mais freqüente, atingindo mais de 50% dos exemplares coletados durante o período de setembro a abril. Somente no período de  temperaturas mais baixas essa espécie foi superada, sendo  por P. irritans em maio, e por C. felis em junho e agosto.
A relação geral entre o número de fêmeas e machos das três espécies encontradas está representada na Figura 1. 
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Figura 2 – Relação entre o número de machos e fêmeas de pulgas identificadas em cães na cidade de Bagé, RS.

	Nas espécies de Ctenocephalides o número de fêmeas foi superior ao de machos durante todo o ano, exceto C. felis no período de setembro, outubro e novembro. Esse maior número de fêmeas também foi constatado por outros autores, e pode ser devido à maior longevidade destas em relação aos machos que saem mais do hospedeiro e ficam suscetíveis a predadores e fatores ambientais [5]. No entanto a relação do número de machos e fêmeas em P. irritans manteve-se em torno de 1:1, sendo ligeiramente superada pelos machos durante alguns meses do verão e do outono. 



4. CONCLUSÃO

	Na região  estudada, embora as temperaturas amenas características de clima temperado, os cães podem ser infestados por pulgas durante todo o ano, sendo encontradas as espécies Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis felis e Pulex irritans. 
	A espécie de Siphonaptera mais freqüente nos cães estudados é Ctenocephalides canis, fato ainda não registrado em cães de área urbana. 
	A proporção fêmea/macho varia entre as espécies desta população de pulgas encontradas sobre os cães: em ambas as espécies de Ctenocephalides é de 2:1, enquanto que, para Pulex irritans, essa relação é de 1:1.	
	


5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BICHO, C.L.; RIBEIRO, P.B. Chave pictória para as principais espécies de Siphonaptera de importância médica e veterinária no Brasil. Revista Brasileira de  Parasitologia Veterinária, v. 7, n. 1, p. 47-51, 1998.
[2] CONNIFF, R. When it comes to pesky flea, ignorance is bliss. Smithsonian, v.26, p. 76-85, 1995.
[3] CRUZ-VAZQUEZ, C.; GAMEZ, E.C.; FERNANDEZ, M.P.; PARRA, M.R. Seasonal occurence of Ctenocephalides felis felis and Ctenocephalides canis infesting dogs and cats in a urban area in Cuernavaca, Mexico.  Journal of  Medical Entomology, v.38, n.1, p. 111-113,  2001.
[4] DRYDEN, M.W. Biology of fleas of dogs and cats. Compendium of Continuing Education Practice Veterinary, v.15, p. 569-579,  1993.
[5] DURDEN, L.A.; JUDY, T.N.; MARTIN, J.E.; SPEDDING, L.S. Fleas parasitizing domestic dogs in Georgia, USA: species composition and seasonal abundance. Veterinary Parasitology, (in press), 2005.
[6] FERNANDES, C.G.N.; LINARDI, P.M.; FACCINI, J.L.H.; MOURA, S.T. Pulicídeos de cães e gatos da cidade do Rio de Janeiro e municípios vizinhos, RJ, Brasil. Revista Brasileira de  Parasitologia Veterinária, v.4, n.2, supl. 1, p. 57, 1995.
[7] GILLOT, C. Entomology. New York, Plenum Press, 1980. 729 p.
[8] KRÄMER, F. ; MENCKE, N. Flea biology and control. Springer, EUA, 2001
[9] KWOCHKA, K.W. Fleas and related disease. Veterinary Clinics North America Small Animal Practice, v. 17, p.1235-1262,  1987
[10] LINARDI, P.M.; GUIMARÃES, L.R. Siphonapteros do Brasil. São Paulo: Museu de Zoologia da USP, 2000. 291p.
[11] PEREIRA, M.C. ; SANTOS, A.P.  Ctenocephalides felis felis : biologia, ecologia e controle integrado. Clínica Médica, n.16, set/out, p: 34-38,  1998.
[12] RASZI, S.M.;  CABRAL, D.D. Identificação de pulicídeos de cães e gatos em Uberlândia, MG. Revista Brasileira de  Parasitologia Veterinária, v.4, n.2, supl. 1, p. 55, 1995.
[13] RUST, M.K.;  DRYDEN, M.W. The biology, ecology, and management of the cat flea. Annual Review of Entomology, v.42, p. 451-473, 1997.
[14] TOMÉ, R.O.; BRESCIANI, K.D.S.; LIMA, L.G.F.; MARTINELI, T.M.; PERRI, S.H.V. Ocorrência de pulicídeos em cães naturalmente infestados. Revista Brasileira de  Parasitologia Veterinária, v. 13, supl. 1, p. 331, 2004.

