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OCORR8NCIA DE Raillietia auris (LEIDY,1872)
TROUESSART, 1902 EM Ovis aries NO BRASIL

C.P. OLIVElRA1

SUMMARY

Occurrence of Ra i l li e t i:a auris (Leidy, 1872), Trouessart, 1902 in sheep
i. n Brazil

In eight sheep necropsed one of them showed females and one male of Raillietia
auris in tne auditory meatus.
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kESUMO

Em oito ovinos necropsiados. num deles foram encontrados 2 fêmeas e 1 macho de
Raillietia auris no conduto auditivo.

Uni termos - RaiHietia auris*; ovinos*.

INTRODUÇÃO
Em necrópsias realizadas em ovinos. foi 'observada a presença de RaiHietia auris

(Leidy. 1872) parasitando o conduto auditivo destes animais procedentes da região de
são Carlos. Estado de são Paulo.

A Raillietia auris tem sido largamente assinalada em bovinos lNUNES et alii.
1976). e considerada como a responsável pelo desencadeamento do processo inflamató
rio do sistema auditivo dos animais parasitados (NUNES 1977). Este ácaro foi encon
trado nas espécies bovina (LEIOY. 1872). ovina (RAK & NAGHSHINEO. 1973) e caprina
(FACCIN: et alii. 1976). A outra espécie de raillietídeo existente. R. hopkinsi, foi
descrita por RAOFOR (1938) em antílope oriundo da Uganda.

MATERIAIS E MBTODOS

Após seccionadas as orelhas e retirado o couro da região craneal. foi feito o
corte transversal na região temporal. usando-se como orientação uma linha reta entre
as aberturas dos ouvidos. O acesso imediato ao conduto auditivo externo e bula timpã
nica foi executado com auxílio de formão. -

Para a colheita dos ácaros. utilizamos cotonetes que depois eram imersos em ál
cool a 7C9C. A seguir. os parasitos foram separados sob microscópio estereoscópico.
Esse material foi clarificado em lactofenol a 409C e montado entre lãmina e lamínula
para estudo morfológico e sistemático.

A determinação de espécie foi feita ã luz dos trabalhos de OLSE & BRACKEN
(1950). FERGUSCN E LAVOIPIERRE (1962). SCHLOTTAUER (1970) e,LADOS et alii (1972).

Recebido para publicação em 17/04/78
lNedico Veterinário, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria - UEPAE/são Carlos,
SP.
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RESULTADOS E CONCLUs6ES

De ccor Jo com .:1 oi.; llOf,r.lfi" oonr.u l Lude e a::; cur-ac t cr-f ot icac morfológicas encon
trados (Fir,. 1 G ~), a prG~Gnte 8~pccie foi identificada como Raillictia auris .
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FI GURA 1 - Vista ventral do macho de Raillietia aur-ie. 70x
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FIGURA 2 - Vista ventral do macho de RaiUietia auris. 28x
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