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Ê autora do presente trabalho Gertrud Rita Kloss.
E não é a primeira vez que este Serviço edita o que
escreve a competente naturalista.
De [ato, já cm 1950 publicamos, iniciando a Série
Estudos Técnicos, sob o n," l, o livro Alimentação das
Aves Silvestres, estudo feito pela Autora sobre alimentos
aceitos ou recusados pelas aves do Jardim Zoológico da
Capital da República.
Aludida obra, - - primeira de uma série que lhe
atribuíram escrever, e que será completada com dados
referentes aos mamíferos e aos répteis, - - resultou de
plano previamente traçado e de cuja incumbência se viu
investida, em 1948, plano que visava à solução do problema do alimento e da alimentação de animais em
cativeiro naquele Zôo, e ã conseqüente estabilização das
espécies aí expostas.
Nela demonstrou a Autora sua acertada orientação
científica, veja-se a ligeira apreciação sobre a forma do
bico das aves (aparelho de apreensão dos alimentos) e
da estrutura geral do aparelho digestivo.
No momento, em colaboração com o Professor
Lauro Travassos, encontra-se Gertrud Rita Kloss em
estudos sobre tema da Helmintologia, sobremodo descurado : o dos Nematóides, parasitos de invertebrados.
Desse difícil e básico capítulo tem ela publicado, em
revistas de ciência pura, trabalhos que traduzem contribuições várias, só ou em colaboração com o referido
Professor, já havendo conquistado nome nos meios
helrnintológicos universais.

Para o êxito de seus estudos, muito tem contribuído
o Conselho Nacional de Pesquisas.
Valiosa monografia sobre os nematóides, parasitos
de coleópteros hidrofilídeos, é o trabalho que ora publicamos. Como é sabido, esses coleópteros de vida aquática representam seria praga à.criação de peixes, — não
só a dos decorativos, — visto os hábitos predadores dos
adultos, e, principalmente, os de suas ferozes larvas.
Escrito nos moldes dos melhores trabalhos do gênero, está este livro fadado a tornar-se indispensável
àqueles que se dedicam ao estudo da Helmintologia,
nesse particular, — de vez que nele são corrigidos equívocos vários, existentes na literatura especializada, desde
o ano de 1878.

NEMATÓIDES PARASITOS DE COLEOPTERA
HYDROPHILIDAE
G. R. KLOSS

INTRODUÇÃO
JOSÉ ANASTÁCIO VIEIRA
Diretor do S. I - A .

Este trabalho teve seu início marcado com a aquisição, através
do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, do microfilme das páginas 327 a 333 do «Sitzungsbericht der K. K. Akad.,
Wien, XXI ( 2 ) , 1856», onde Gyõry descreve o primeiro nematóide parasito de Hydrophilidae, o Oxyuris spirotheca, atualmente
denominado Pseudonymus spirotheca. Observando a estampa que
é reproduzida aqui, tive a atenção atraída para a fig. l que
reproduz a extremidade cefálica dos então chamados Galebiella
Basir, 1942. Correndo toda a bibliografia posterior a 1856
referente aos nomatóides de coleópteros Hydrophilidae, chegou-se
à conclusão que a descoberta acima resultava numa séria modificação no conceito genérico e nomenclatural desse grupo, devido
ao engano de Galeb em 1878, engano esse que serviu de pedra
fundamental à nomenclatura das espécies que surgiram posteriormente. Como a retificação tinha que ser muito bem esplanificada
e discutida e como é comum haver dificuldades na obtenção de uma
bibliografia suficiente, ficou resolvido que se fizesse logo uma
monografia desses nematóides, trazendo no final a relação de todos
já descritos até ao presente momento.
Antes serão dados, em linhas gerais, os métodos de coleta
e fixação do material utilizados para esse grupo.
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Desejo deixar aqui, também, meus agradecimentos aos mestres
Prof. Dr. Lauro Travassos e Prof. Dr. Benedicto Monteiro Soares,
que tornaram possível a elaboração deste trabalho, e ao Conselho
Nacional de Pesquisas que teve a gentileza de patrociná-lo.
COLETA E MONTAGEM

A época mais interessante para a coleta de coleópteros
Hydrophilidae fica limitada entre os meses de maio a setembro,
quando esses bezouros são facilmente capturados por meio de
puçá ou de peneira que se lançam à água. É nesse período que
são abundantemente encontrados vivendo no meio de plantas
aquáticas, alimentando-se de suas raízes ou de pequenos artrópodos que caem na água. Lançando-se um puçá à água, este
é recolhido com centenas de Hydrophilidae de porte médio e
pequeno; as espécies maiores, como Hydrous ater (Olivier, 1792),
têm mais força para se agarrarem às raízes das plantas, sendo
necessário tirá-las da água e sacudi-las, quando os bezouros caem
em grande quantidade. Os meses de outubro a abril são contraproducentes para a pescaria de Hydrophilidae; pode-se levar horas
a fio explorando as águas e, por muita sorte, conseguir dois
exemplares.
Nesses meses mais quentes eles costumam voar
para a luz elétrica, porém o fazem em número muito reduzido e
pouco compensador quando comparado com a quantidade coligida
nas águas.
Para autopsiá-los, são ligeiramente cloroformizados.
Essa
operação não deve ser prolongada a fim de não atuar sobre a
mobilidade dos nematóides. Levantam-se os élitros, afastam-se as
asas e recorta-se, com uma pequena tesoura ou fragmento de
gilete bem afiada, toda a face dorsal do abdômen, deixando-a
presa unicamente no bordo torácico. 'Com uma pinça levanta-se
o retalho, retira-se o intestino que é colocado numa lâmina previamente preparada com algumas gotas de solução fisiológica de
6 a 8 por mil, e em seguida coloca-se o retalho no seu lugar,
ajeitam-se as asas e os élitros e o coleóptero volta para a câmara
saturada de vapores de clorofórmio para terminar de morrer.

Sob a lupa e com uma iluminação que vem de baixo, separamse as porções do intestino que interessam para autópsia, nesse
caso a primeira porção do intestino posterior onde devem encontrarse os nematóides procurados. O intestino é rasgado gradativamente com o auxílio de dois estiletes e os nematóides, ao passo que
vão saindo, são recolhidos em outra lâmina com soro fisiológico, ou
então num pequeno vidro de relógio, a fim de serem observados
com vida. Depois de retirados do intestino, não convém prolongar-lhes muito a vida, porque começam imediatamente a expulsar os ovos, esvaziando rapidamente os úteros. São fixados
a quente com solução fixadora (800 partes de soro fisiológico,
100 partes de formol comercial a 40 % e 100 partes de ácido
acético glacial), e em seguida permanecem, pelo menos, 24 horas
mergulhados no carmim acético (Langeron) . Os machos absorvem o corante com muito mais dificuldade do que as fêmeas,
devendo permanecer maior tempo no carmim acético. Quando os
nematóides estão bem corados, são montados na lâmina (uma
gota do fixador onde fica o nematóide um pequeno calço de papel
que evita achatá-lo e em seguida a lamínula) e recebem, então,
uma lavagem de álcool a 70 % que tem a finalidade de fixar o
corante, em seguida uma lavagem de fenol puro que atua como
desidratante e finalmente é passado, o bâlsamo em solução de
creosoto (aproximadamente 50 % de cada) .
NOVA SUBFAMILIA

Como está havendo certos caracteres constantes no grupo de
Thelastomatidae parasites de Hydrophilidae, propõe-se a criação
de nova subfamília, Gyòryiinae, tendo para gênero-tipo a Gyõryia
Kloss, 1958. Resumindo, a família Thelastomatidae Travassos,
1929 terá as subfamílias:
l . Thelastomatinae Travassos, 1929: corpus do esôfago subcilíndrico e ovos de casca lisa, sem quaisquer filamentos.
2. Gyòryiinae subfam. n.: corpus do esôfago com uma
espécie de pseudo-bulbo na extremidade distai e os ovos apresentando filamentos utilizados na fixação dos mesmos às plantas
aquáticas. Gênero-tipo: Gyõryia Kloss, 1958.
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Em seu trabalho de 1956, Basir considera a família Thelastomatidae Travassos, 1929 sinônima de Lepidonematidae Travassos,
1919, quando são perfeitamente diferenciadas pelos machos: os
primeiros apresentando um espículo e os segundos, dois espículos.
Hoje até já existe a família Hystrignathidae Travassos & Kloss,
cujos machos não possuem espículo, porém um reforço caudal
quitinoso em forma de unha.

Pseudonymus spirotheca Railliet & Henry, 1916: 114 (em
parte)
Pseudonymus spirotheca Baylis & Daubney, 1926: 28
Oxyuris (Pseudonymus) spirotheca Dollfus, 1948: 256
P. spirotheca Skrjabin, Schikhobalova 6 Mosgovoi, 1951: 395
Oxyuris spirotheca Skrjabin, Schikhobalova ô Mosgovoi, 1951:
395

NEMATÓIDES DE HYDROPHILIDAE

A primeira coisa a discutir e comprovar, é a diferença entre
o Oxyuris spirotheca GYÒRY, 1856, atualmente Pseudonijmus spirotheca, e o Oxyuris (Helicothrix) spirotheca descrito por GALEB
em 1878 e dado como sendo sinônimo daquele descrito por GYÒRY
em 1856. Será dada a descrição original de cada um, adaptada
ao nosso vocabulário técnico, e a reprodução das estampas; aquelas
que não apresentam escala devem ao fato de o original também
não apresentá-la.
Pseudonymus spirotheca (Gyõry, 1856) Diesing, 1857
Oxyuris spirotheca Gyõry, 1856: 327, l est. c/16 fig.
Pseudonymus spirotheca Diesing, 1857: 9
Ascaris spirotheca Claparède, 1859: 101
Ptycocephalus spirotheca Diesing, 1860: 638
Oxyuris spirotheca Eberth, 1863: 63, 64, 66
Oxyuris spirotheca Schneider, 1866: 119
Oxyuris spirotheca Bütschli, 1871: 253
Oxyuris spirotheca von Linstow 1878: 297
Oxyuris spirotheca Cobbold, 1879: 229
Oxyuris spirotheca von Linstow, 1886: 123
Oxyuris spirotheca Meyer, 1896: 80
Oxyuris spirotheca Shipley, 1896: 142
Oxyuris spirotheca Stiles 6 Hassall, 1905: 111, 138
Pseudonymus spirotheca Stiles & Hassall, 1905: 138
Pseudonymus spirotheca Martini, 1906: 703

Descrição de A. V. GYÕRY em seu trabalho publicado em
«Sitzungsbericht der K. K. Akad., Wien, XXI, ( 2 ) : 327-333,
1856, l est.», onde o nematóide foi descrito sob o nome Oxyuris
spirotheca n. sp.
Fêmea. Comprimento: 1,000 a 2,66 mm. A extremidade
cefálica que é gradativamente afilada, apresenta um anel sobre
o qual se assenta o anel labial. Vistos de frente, os lábios mostram
5 pregas radiais que formam 5 saliências. A fig. Ia mostra duas
delas. Bulbo posterior (fig. Is) ligeiramente mais largo do que
o corpus do esôfago e com as válvulas bem nítidas. Poro excretor post-bulbar, situado na face ventral do nematóide e seguido
de uma câmara sacciforme (fig. l c e fig. 3) medindo 0,080 X
X 0,040 mm. O bulbo é seguido pelo intestino sub-cilíndrico,
pouco mais largo do que aquele e terminando no ânus que fica
logo acima da inserção da cauda. Ânus com dois lábios, o
anterior um pouco mais desenvolvido do que o posterior. A vulva
se localiza no início do terço posterior do corpo, apresentando
dois lábios bem visíveis. Aparelho reprodutor provavelmente didelfo, anfidelfo, com a extremidade de um dos ovários próxima
à porção inicial do intestino e a extremidade do outro na porção
posterior. No estágio primário os ovos são esféricos sem qualquer
diferenciação no seu interior. Quando já no útero, os ovos são
alongados, apresentando casca e em seu interior um embrião
perfeitamente desenvolvido. Medem 0,070 X 0,040 mm. Os
ovos são envolvidos por fios espiralados que são o suficientemente
transparentes para se poder observar os movimentos do embrião.
Esses fios fixam-se aos ovos no ponto que determina uma concavidade de onde partem em número de um ou dois para cada
extremidade do ovo.
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Macho. Mede 0,700 mm. Na extremidade cefálica parece-se com a fêmea, mas a posterior é arredondada, onde apresenta um espinho curto, medindo cerca de 1/15 do comprimento
total do nematóide voltado para a face ventral. Esse espinho fica
sobre uma porção basal mais larga do que o mesmo. Apresenta
um espículo. Na face ventral da extremidade caudal do nematóide notam-se 3 pares de papilas, distribuídos como mostra o
esquema da fig. 7, as menores (d, d) mais aproximadas uma da
outra, situadas logo abaixo do ânus; seguem-se (b, b) entre as
(d, d) e o espinho caudal e as maiores ( f , f) estão situadas acima
do ânus.
No trecho seguinte, à pág. 331, GYÕRY confessa a incerteza
em considerar o exemplar macho como formando parelha com a
fêmea descrita sob o nome Oxyuris spirotheca: «Dieses Tierchen
gehoert am ehesten zu der Gattung Oxyuris der Nematoden, aber
zu welcher Art derselben, ist nicht leicht zu bestimmen; die meiste
Aehnlichkeit besitzt es noch mit Oxyuris gradlis, die Hammerschmidt in den Larven von Melolontha (fullo?) fand (s. Haidinger,
naturwissenschaftliche Abhandlung I . B d . , 287); doch kann man
es nicht mit Bestimmtheit hieher rechnen.»
Habitat: intestino posterior de Hydrophilus piceus Linn., 1758
Proveniência: arredores de Viena, Áustria, Europa.
Examinou 18 a 20 exemplares, tendo encontrado 6 a 30
nematóides num intestino. Encontrou na maioria fêmeas.

EST. I
Em seguida será dado um resumo da descrição do Oxyuris
(Helicothrix) spirotheca GYORY, feita por Galeb em «Arch. Zool.
Expérimentale et Générale», VII: 283-390, 1878 - - Paris, onde
considera o nematóide descrito sob esse nome idêntico ao Oxyuris
spirotheca descrito por Gyõry em 1856.
Ox3/uris (Heíicothrix) spirotheca Galeb 1878
nec Oxyuris spirotheca Gyóry. 1856
Fêmea. Comprimento de 3 a 4 mm. Lábios munidos de
6 papilas. Aparelho reprodutor didelfo; vulva localizada próximo ao meio do corpo. Cutícula apresentando na extremidade
cefálica uma série de anéis transparentes; às vezes guarnecida
de pêlos (o referido autor deve ter observado o fungo que fre-'
qüentemente parasita esses nematóides) . Cauda bem longa, como
nos Oxynris Diesingi Hamm., 1838 (= Hammerschmidtieüa
Diesingi (Hamm., 1838), Oxyuris blattae Hamm., 1847 (= Leídynema appendiculata (Leidy 1850), Oxyuris panesthiae Galeb,
Í878 [= Leidynemella panesthiae (Galeb, 1878), etc. O ovo
apresenta a forma elipsóide bem regular, com os dois pólos semelhantes; a sua superfície é recoberta por um filamento espiralado
que se desenrola em contato com a água; no estado mais avançado
contém um embrião completamente desenvolvido.
Macho. Comprimento de l mm. Apêndice caudal curto,
formado por duas porções: uma larga e quadrada, constituindo
uma espécie de suporte; a outra terminal, de forma cônica, que
representa o verdadeiro apêndice caudal.
Habitat: em Hydrophilus piceus Lin., 1758
Um indivíduo pode conter mais de 50 exemplares.
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6.

EST. II
Pela exposição das espécies descritas por GYORY e por Galeb,
citando-se o mais estrito para a determinação e o reconhecimento
dos nematóides, conclui-se:
1.

O sub-gênero (Helicothrix) GALEB, 1878 é sinônimo do gênero Pseudonymus Diesing, 1857, no caso de Oxyuris (Helicothrix) spirotheca, aliás já observado por STILES & HASSALL
em 1905, porque na época em que foi criado o sub-gênero,
a espécie de GYÕRY já era considerada um Pseudonymus.

2.

Oxyuris (Helicothrix) spirotheca de GALEB, não é o Oxyuris
spirotheca GYÕRY, 1856.

3.

O macho descrito por GYÕRY e para o qual ele tem dúvidas
quanto à correspondência com a fêmea de Oxyuris spirotheca
por ele descrita na mesma ocasião, é o mesmo macho descrito
por Galeb em 1878 e que ele afirma, sem dúvida alguma, ser
o macho de Oxyuris (Helicothrix) spirotheca por ele descrito . Portanto, o de GYÕRY não forma casal com a espécie
por ele criada e sim com o nematóide descrito por GALEB.

4.

5.

O gênero Gaíebiella BASIR, 1942 cai porque é idêntico ao
Pseudonymus Diesing, 1857 criado para o Oxyuris spirotheca
GYORY, 1856, tendo como espécie tipo o Pseudonymus spirotheca (GYÕRY, 1856) DIESING, 1857. Aquele gênero já foi
posto, em parte, em sinonímiá de Pseudonymus por TODD
em 1944, mas esse autor baseou-se nos caracteres do Oxyuris
(Helicothrix) spirotheca descrito por Galeb.
Devido à sinonímiá de Gaíebiella com Pseudonymus, os nematóides erroneamente descritos como Pseudonymus desde 1878,
deverão receber novo nome genérico.

A espécie descrita por GALEB em 1878 como Oxyuris (Helicothrix) spirotheca tomará nomes genérico e específico novos.
Pelas conclusões acima, propõe-se o gênero Gyóryia paia os
nematóides que desde 1878 foram erroneamente denominados Pseudonymus; e propõe-se a espécie Gyóryia europea, sp. n. para
o Oxyuris (Helicothrix) spirotheca de GALEB. Como descrição
desta espécie ficará valendo aquela feita por O. GAIEB em 1878 até
que surja uma redescrição mais exata, baseada em material novo.
Para espécie tipo pensou-se no Gyóryia vazi (Travassos, 1954)
Kloss, 1958, por ser o único material abundante que se tem à rnão.
Apesar de a espécie de Galeb, ser a primeira descrita do gênero,
parece não existir o tipo, além da descrição ser incompleta e jamais
ter sido redescrita por qualquer pesquisador.
As espécies Pseudonymus brachycercus Todd 1944 e Pseudonymus leptocercus Todd, 1944 permanecem no gênero de Diesing
porque, na opinião da autora baseada no trabalho de GYÜRY de
1856, elas são verdadeiros Pseudonymus e não fundamentados no
engano de Galeb verificado em 1878.
Gyóryia Kloss, 1958
Gyõryiinae
Fêmea, Nematóide de cutícula espessa, com anéis bem marcantes não só na extremidade cefálica, como também em toda
a extensão do corpo. Esôfago com o corpus fracamente clavi,forme, istmo muito curto, bulbo redondo com as válvulas bem
nítidas. Poro excretor post-bulbar. Vulva post-esofaglana.
Aparelho reprodutor didelfo anfidelfo, úteros divergentes em «U»
e os ovados cruzados. Ovos elipsóides, envolvidos por um filamento espiralado. Cauda subulada.
Macho. Bem menor do que a fêmea, com a extremidade
caudal truncada. Cuticula discretamente anelada, com um par de
asas laterais que têm início ao nível do corpus do esôfago e se
estendem até ao ânus; asas medianas no quarto posterior do corpo.
Esôfago com o corpus subcilíndrico e bulbo redondo. Poro excretor post-bulbar. Apresenta um único espículo e o apêndice
caudal formado por duas porções: a basal larga e quadrada e a
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distai, o apêndice caudal propriamente dito, em forma de espinho
afilado, encurvado, mais longo do que a porção basal. Na zona
anal apresenta papilas cuja quantidade e disposição variam com
a espécie.

(o mais desenvolvido)
Esôfago total
Corpus do esôfago . . .

Espécie tipo: Gyòryia vazi (Travassos, 1954) Kloss, 1958
Gyõryia vazi (Travassos, 1954) Kloss, 1958
Pseudonyrnus vazi Travassos, 1954: 146

Istmo
Diâmetro do bulbo . . .
Ânus . . . .

Pseudonymas vazi Kloss, 1957: 491, 493
Vulva

Fêmea. Corpo fusiforme com a cauda subulada. Cutícula
apresentando anéis de contorno quadrangular, bem distintos até ao
ânus, havendo nítido estrangulamento entre cada um deles na
extremidade cefálica. Duas asas laterais largas que interrompem
a continuidade dos anéis, iniciando as mesmas após o anel cefálico
mais largo e estendendo-se até ao ânus. Lábios anulares distintos,
com 8 papilas, seguidos de um anel cefálico bem desenvolvido.
Os anéis que se seguem a este são menores, aumentando gradativamente até ao 7.", 8." ou 9." que é o mais desenvolvido da série.
Essa oscilação do 7." ao 9." anel depende unicamente da maior ou
menor retração da porção cefálica. Não foi possível observar o
estorna. Esôfago com o corpus ligeiramente claviforme, um pouco
dilatado no meio. Istmo relativamente curto e bulbo um pouco mais
largo do que comprido, podendo-se notar bem as válvulas. Anel
nervoso no terço posterior do corpus do esôfago. Poro excretor
bem visível, post-bulbar. Intestino sub-retilíneo sem apresentar o
ânus saliente. Aparelho reprodutor didelfo anfidelfo com o ovejetor
dirigido para diante e a vulva nítida quando vista de perfil. Ovos
numerosos, elíticos, com ligeiro estrangulamento mediano, envolvidos por um filamento espiralado.
Medidas: Comprimento total . . .
Largura
Anel nervoso
Poro excretor
Lábios
1." anel cefálico
Último anel cefálico

2,00 a 2,6 mm
0,150 a 0,204 mm
0,250 a 0,322 mm
0,430 a 0,525 mm
0,013 a 0,016 mm
0,019 a 0,026 mm
0,023 a 0,026 mm

Ovos

0,395 a 0,452 mm
0,312 a 0,379
0,041 a
0,057 mm
cerca de 0,010 mm
0,076 a 0,091 mm
0,380 a 0,490 mm da extremidade caudal
1,008 a 1,241 mm da extremidade caudal
0,067 a 0,083 ; 0,040 a
0,043 mm

Macho. Nematóide com cerca da metade do comprimento
da fêmea. Corpo subcilíndrico, com a extremidade caudal terminando bruscamente e formada por duas porções: uma basal,
quadrangular, e outra distai aguda, mais delgada do que a primeira e tomando posição angular com o eixo longitudinal do corpo.
A cutícula com ligeiras anelações na porção cefálica e apresentando asas laterais que iniciam no fim do corpus do esôfaqo e
se estendem até quase ao ânus. Além destas, apresenta duas asas
medianas bem desenvolvidas, na extremidade caudal.
Lábios
indistintos, parecendo apresentar 8 papilas. Estorna muito curto.
Esôfago ocupando cerca de 1/5 do comprimento total do nematóide,
com um corpus subcilíndrico e um istmo muito reduzido; o bulbo
é redondo com as válvulas bem nítidas. Poro excretor postbulbar. Intestino sub-retílineo e ânus não saliente. Apresenta
um espículo e 3 pares de papilas na extremidade caudal. Destes
3 pares, l é pré-anal e dois pares são post-anais dos quais o
posterior fica no ângulo distai do setor quadrangular da cauda.

•

Medidas: Comprimento total
Largura
Poro excretor
Lábios

1,34 a 1,38 mm
0,090 a 0,110 mm
0,37 a 0,38 mm da extremidade cefálica
0,008 a 0,011 mm
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Esôfago total
cerca de 0,23 mm
Corpus do esôfago . . .
0,22 X 0,024 a 0,027 mm
Istmo mais curto do que a largura do corpus.
0,044 a. 0,051 mm
Diâmetro do bulbo
0,06 mm da extremidade
Ânus
caudal
Asas laterais (largura)
cerca de 0,010 mm
Porção basal da cauda
0,006 a 0,008 mm
Porção distai da cauda
0,035 a 0,036 mm
Espículo
cerca de 0,032 mm

EST. III
Em seguida passar-se-á à descrição dos gêneros e espécies
de nematóides parasites de Hydrophilidae descritos até à presente
data, fazendo ligeiras alterações de ordem nomenclatura! e descrevendo espécies novas.

Habitai: intestino posterior de Hydrous ater ( OLIVIER, 1792) .
Proveniências: Fazenda da Pedra (margem do rio Tamanduá),
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil (holótipo f ê m e a ) .
Km 47 da Estrada Rio-São Paulo, Baixada Fluminense,
Estado do Rio, Brasil (alótipo macho) .
Marechal Hermes, Distrito Federal, Brasil.
Cotipos da fêmea: na Coleção Helmintológica do Instituto
Oswaldo Cruz, sob os números 19.915 e 19.916.
Alótipo macho: na coleção da autora, sob o número 13.
Esta espécie distingue-se rapidamente das demais do gênero
Guòryia, pela disposição dos diversos anéis cefálicos, além do
comprimento total bem mais reduzido.

Pseudonymus Diesing, 1857
Pseudonymus Diesing, 1857: 10
Ptycocephalus Diesing, 1860: 637
Pseudonymus Stiles 6 Hassall, 1905: 132
Pseudonymus Railliet c? Henry, 1916: 114
Pseudonymus Travassos, 1920: 61
Pseudonymus Baylis 6 Daubney, 1926: 27
Pseudoymus Artigas, 1929: 18
Pseudonimus Travassos, 1929: 19 (erro)
Pseudonymus Travassos, 1929: 22
Pseudonymus Chitwood, 1933: 19
Pseudonymus Basir, 1942b: 104
Galebiella Basir, 1942a: 163, 164
Galebiella Sanchez, 1947: 286, 287
Pseudonymous Basir, 1948: 6, 7
Galebiella Skrjabin, Schikhobalova & Mosgovoi, 1951: 392
Galebiella Travassos, 1954: 143, 144, 145
Pseudonymous Basir, 1956: l, 3, 49, 51, 52, 53
Ptycocephalus Basir, 1956: 52
Galebiella Théodoridès, 1957: 116
Galebiella Kloss, 1957: 491
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«Corpus subcylindricum antrorsum limbo lato extroflexo
cinctum. Caput subglobosum antice plicis quinque a centro radiantibus. Os in plicarum centre. Extremitas caudalis maris
obtuso mucrone terminali pene setiformi infra apicem caudale feminae subulata; apertura genitalis in postiça tertia corporis per. . .
uterus bicornis ( ? ) . Ovipara. »
Espécie tipo: Pseudonymus spirotheca (Gyory, 1856) Uiesing,
1857.
Em 1860, DIESING, sem qualquer explicação, cria a família
Ptychocephalidea, com um único gênero, o Ptychocephalus que
considera sinônimo de Pseudonymus, tendo como espécie tipo o
Ptychocephalus spirotheca (GYÕRY, 1856), aliás única espécie para
o gênero. A família caiu devido à terminação idea, e o gênero
por ser posterior ao Pseudonymus. Em seguida será dada a
reprodução da descrição do gênero Ptychocephalus Diesing, 1860:
«Corpus capillare, antrorsum limbo lato retroflexo cinctum. Caput
discretum subglobosum, antiseplicis fumgue et centro radiantibus
ornatum. Os terminale in plicarum centro. Extremitate caudalis maris obtusa, mucrone terminale; feminae subulata. Penis
setiformis, haud vaginatus, infra ápice caudalem. Apertura genitalis feminae in postiça tertia corporis parte; uterus bicornis ?
Porus excretorius ventralis. Ovipara ovulis appendiculatis . Animalcula minora. - - I n Coleopterorum intestino recto endoparasita.
Notitiae anatomicae: Pharynx et subscudes 3 oesophagi longitudinalis subcornei. Oesophagus subcylindricus. Ventriculus subglobosus. Tractus intestinalis strictus, subsequalis, antice incrassatus. Ânus maris infra penem, feminae infra partem subulatam
corporis. Organon excretorium sacciforme retro ventriculum
situm, poro excretorio plicato, ventrali. Uterus bicornis? Ovaria
duo: unum antrorsum, alterum retrorsum directum. Ovula evoluta
ovalia, uno latere parum excavata, nodulo instructa, fila 2 vel
4 longissima emittentia. Otheca dense spiralem cyllindricum óvulo
longiorem formantia».
DIESING descreve o gênero usando o material de Gyõry, i . e . ,
adaptando sua descrição à daquele autor.
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TODD, em seu trabalho de 1944, considera o gênero Galebiella
BASIR, 1942 sinônimo de Pseudonymus DIESING, 1857, porque
BASIR, quando cria a Galebiella, descreve duas espécies, quando
uma delas é nitidamente um Pseudonymus (= Gyòryia), no senso
de GALEB. TODD fez a correção baseado no trabalho de GALEB,
sem ter tido a oportunidade de consultar a descrição original do
Pseudonymus spirotheca (GYÕRY, 1856) DIESING, 1857, espécie
tipo, além de aceitar as duas espécies descritas por BASIR como
pertencentes a um único gênero.
Em seu trabalho publicado em 1956, BASIR faz Galebiella
sinônimo de Pseudonymous ( e r r o ) , simplesmente porque ambos
apresentam os ovos envolvidos por um filamento espiralado, considerado por aquele autor um caráter genérico, quando o deixou
de ser para tornar-se um caráter de sub-família. Além disso, BASIR
faz as comparações, usando como modelo o Oxyuris (Helicothrix)
spirotheca Galeb, 1878 nec Oxyuris spirotheca GYÕRY, 1856,
descrito por GALEB em 1878, demonstrando claramente não ter
consultado a obra de GYORY, apesar de citá-la em sua bibliografia.
Em verdade comparou um verdadeiro Pseudonymus (= Galebiella)
com o Gyòryia aqui descrito, gêneros próximos, porém perfeitamente independentes o que é demonstrado pelos machos encontrados .
Os nematóides do gênero Pseudonymus DIESING, 1857 são na
maioria das vezes, encontrados juntamente com os do gênero
Gyòryia, Kloss, 1958, no mesmo hospedador e em grande quantidade.
Pseudonymus spirotheca (GYÕRY, 1856) DIESING, 1857
Ver descrição à página 6.
Pseudonymus hydrophili (GALEB, 1878) STILES & HASSALL.

1905
Oxyuris (Helicothrix) hydrophili GALEB, 1878: 297, 305, 306,
316, 327, 363, est. 25
Oxyuris hydrophili VON LINSTOW, 1886: 123
Oxyuris hydrophili VON LINSTOW, 1889: 107
Oxyuris hydrophili SHIPLEY, 1896: 142
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Pseudonymus hydrophiíi STILES & /ÍASSALL, 1905: 111, 113.
Oxyuris hydrophiíi VON LINSTOW, 1909: 71
Pseudonymus hydrophiíi ÁRTICAS, 1929: 59
Pseudonymus hydrophiíi TRAVASSOS, 1929: 23
Oxyuris hydrophiíi FILIPJEV & STEKHOVEN, 1941: 844
Pseudonymus hydrophiíi TODD, 1944: 270
P. hydrophiíi SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA 6 MOSGOVOI, 1951:
395

Oxyuris (Helicothrix) hydrophiíi TRAVASSOS, 1954: 143, 144.
Toddia hydrophiíi TRAVASSOS, 1954: 146
Pseudonymous hydrophiíi BASIR, 1956: 51
P. hydrophiíi BASIR, 1956: 52, 53, 54
O. (H.) hydrophiíi BASIR, 1956: 53
Oxyuris (Helicothrix) hydrophiíi THÉODORIDES, 1957: 116.
Toddinema hydrophiíi TRAVASSOS in Théodorides, 1957: 116.
A descrição é adaptada do original.
Gyõryiinae
Fêmea. Tem um comprimento total de 4,0 mm. Esta espécie se parece com o Oxyuris (Heliocothrix) spirotheca de GALEB
(•= Gyóryia europeu, sp. n . ) , mas difere nitidamente pela ausência
dos anéis cefálicos característicos do novo gênero.
O ovo é
absolutamente idêntico ao daquela espécie, igualmente provido de
filamento espiralado.
O macho apresenta um comprimento entre 1,0 e 1,5 mm.
Difere do macho de Gyóryia europea pela formação caudal que
apresenta uma peça única.
Habitai: intestino de Hydrophilus piceus.
Proveniência: Europa.
Tipo inexistente.

EST.IV
Esta espécie é considerada «inquirenda», porque o autor da
mesma só dá caracteres genéricos e o comprimento total do nematóide. Quanto à descrição do macho, difere daquela feita para o
macho de Pseudonymus toddi (TRAVASSOS, 1954) n. comb. pela
formação caudal que é um caráter genérico e não específico. Como
Galeb não fez nenhum desenho do macho por ele descrito, surge
mais essa dúvida de difícil solução.
A. SCHNEIDER, em «Monographie der Nematoden», 1866,
ao dar uma descrição, aliás, incompleta, de Pseudonymus spirotheca (GvoRY, 1856) DIESING, 1857, dá um esquema do macho
descrito por GYORY ao lado de outro que SCHNEIDER diz ser um
exemplar jovem da mesma espécie. Na opinião da autora, esses
dois machos não pertencem à mesma espécie: um deles representa
o macho de Gyóryia Kloss, 1958, e o outro, o macho do Pseudonymus DIESING, 1857, conforme descrição feita mais tarde (1878)
por GALEB para os seus dois machos de Oxyuris (Helicothrix)
spirotheca GYÒRY, 1856 (= Gyóryia europea, sp. n.) com a cauda
formada por duas porções, e Oxyuris (Helicothrix) hydrophiíi
GALEB, 1878 (= Pseudonymus hydrophiíi (GALEB, 1878) STILES
& HASSALL, 1905) cuja cauda descreve como sendo formada por
uma única porção.
Pseudonymus galebiella (BASIR, 1942) TODD, 1944
Galebiella galebiella BASIR, 1942a: 164, 166
Pseudonymus galebiella TODD, 1944: 270
Galebiella galebiella SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA 6 MOSGOVOI,
1951: 392
Galebiella galebiella TRAVASSOS, 1954: 143, 144
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Pseudonymous hydrophili BASIR, 1956: 51
Gatebiella gatebiella KLOSS, 1957: 491
Descrição adaptada do orignial.
Gyóryün&e
Macho desconhecido.
A fêmea apresenta a cabeça diferenciada do resto do corpo,
pela presença de um anel cefálico e um anel labial, ligeiramente
separados por um sulco. A cauda é cônica. Cutícula estriada
transversalmente, formando anelações que são mais destacadas na
porção cefálica; asas laterais pouco visíveis. Lábios com 8 papilas, estorna cilíndrico, corpus do esôfago ligeiramente claviforme,
istmo bem diferenciado. Não foi possível observar-se o poro
excretor. Aparelho reprodutor anfidelfo, ovejetor dirigido para
a frente, vulva a 2/3 da extremidade cefálica. Ovos elíticos.
Medidas: Comprimento total . . .
Largura
Anel labial
Anel cefálico
Estorna
Esôfago total
Corpus do esôfago . . .
Dilatação distai do corpus
Istmo
Bulbo
Anel nervoso
Ânus
Vulva
Ovos

1,85 mm
0,210 mm
0,015 mm
0,020 mm
0,013 X 0,008 mm
0,360 mm
0,200 X 0,040 mm
0,065 X 0,055 mm
0,010 X 0,025 mm
0,080 X 0,085 mm
0,200 mm da extremidade cefálica
0,255 mm da extremidade
caudal
0,680 mm da extremidade
caudal
0,085 X 0,050 mm

Habitai: provavelmente no intestino de coleóptero aquático
(hospedador perdido) .
Proveniência: Islamabad, Kashmir, índia (cerca de 1.980 m
de altitude) .
Tipo na Coleção Helmintológica do «Museum of the Zoological Laboratories» da «Muslim University», em Aligarh ( sob o
n." 1.021.
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ralado e contendo um embrião completamente desenvolvido na
época de postura.

EST. V
É uma espécie de Pseudonytnus que se aproxima do Pseudonijmus spirotheca (GvÕRY, 1856) DIESING, 1857. Naturalmente
é preciso levar-se em conta as técnicas de fixação e de desenho
existentes em 1856, para não ser exageradamente minucioso na
comparação. As duas espécies aproximam-se pelo comprimento
total e diferem pelo formato da cauda.
Pseudonymus brachycercus TODD, 1944
Pseudonyrnus brachycercus TODD, 1944: 269, 270
P. brachycercus SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA 6 MOSGOVOI,
1951: 395
Pseudonymus brachycercus TRAVASSOS, 1954: 144
Toddia brachycerca TRAVASSOS, 1954: 144
Pseudonymous hydrophili BASIR, 1956: 51
P. brachycercus BASIR, 1956: 53, 54
Descrição adaptada do original.

Medidas: Comprimento total . . .
Largura
Anel cefálico
Esôfago total
Corpus do esôfago . . .
Istmo
Bulbo
Anel nervoso
Poro excretor
Ânus
Vulva
Ovos

3,15 a 4,11 mm
0,218 a 0,295 mm
0,015 a 0,025 mm
0,430 a 0,500 mm
0,328 a 0,385 X 0,037 a
0,047 mm
0,012 a 0,020 mm
0,082 a 0,103 X 0,095 a
0,113 mm
0,233 a 0,295 mm da extremidade cefálica
0,52 a 0,65 mm da extremidade cefálica
0,361 a 0,438 mm da extremidade caudal
l .772 a 2.616 mm da extremidade cefálica
0,078 a 0,088 X 0,048 a
0,055 mm

Habitai: intestino posterior de Hydrous triangularis ( S a y ) .
Gyõryiinae
Macho desconhecido.
Fêmea com a cauda bruscamente afilada. Apresenta os
campos laterais e um anel cefálico. Abertura bucal prismática,
rodeada por um lábio circular com 8 papilas. Esôfago longo
com um istmo curto e um bulbo posterior com as válvulas bem
visíveis. Porção proximal do intestino ligeiramente dilatada.
Poro excretor post-bulbar, saliente. Aparelho reprodutor anfidelfo. Os lábios da vulva não são salientes, com o ovejetor
meio enviesado. Úteros bifurcados próximo à meia altura do
corpo. Ovos de formato elítico, envolvidos por filamento espi-

Proveniència: Nebraska, Louisiana ( U . S. A . ) .
Holótipo fêmea na Coleção Helmintológica do U. S. N. M.,
sob o n." 36.896.
Paratipo: n." 36.896.
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bifurcando-se próximo à meia altura do corpo. Ovos de formato elipsóide, envolvidos por um filamento espiralado e contendo um embrião completamente desenvolvido na época de postura.

EST. VI
O Pseudonymus brachycercus TODD, 1944 difere das demais
espécies desse gênero pela sua cauda que quase não faz notar sua
transição do corpo. É um tipo de cauda que tende a aproximar-se
da do gênero Zonothrix TODD, 1942. Pelo comprimento aproxima-se do Pseudonymus hydrophili (ÜALEB, 1878) STILES C*
HASSALL, 1905, mas como já foi dito na descrição dessa espécie,
é considerada «inquirenda» devido à sua descrição muito incompleta.
Pseudonymus leptocercus TODD, 1944
Pseudonymus leptocercus TODD, 1944: 269, 270
P. leptocercus SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA & MOSGOVOI,
1951: 395
v
Pseudonymus leptocercus TRAVASSOS, 1954: 144
Toddia leptocerca TRAVASSOS, 1954: 146
Pseudonymous hydrophili BASIR, 1956: 51
P. leptocercus BASIR, 1956: 53
Toddinema leptocerca TRAVASSOS in THÉODORIDÈS, 1957: 116
Descrição adaptada do original.
Gyõryiinae
Macho desconhecido.
Fêmea com campos laterais e um anel cefálico. A cauda é
filiíorme. Abertura bucal prismática, com lábios circulares e
8 papilas. Istmo curto, bulbo com as válvulas bem nítidas.
Porção proximal do intestino ligeiramente dilatada. Poro excretor post-bulbar, saliente. Aparelho reprodutor anfidelfo;
vulva com os lábios não salientes e o ovejetor enviesado; úteros

Medidas: Comprimento total . . .
Largura
Anel cefálico
Esôfago total
Corpus do esôfago . . .
Istmo
Bulbo
Anel nervoso
Poro excretor
Ânus
Vulva
Ovos

2,47 a 2,94 mm
0,145 a 0,220 mm
0,015 a 0,017 mm
0,385 a 0,423 mm
0,293 a 0,330 X 0,035 a
0,037 mm
0,017 a 0,02 mm
0,065 a 0,08 )< 0,075 a
0,085 mm
0,20 a 0,25 mm da extremidade cefálica
0,484 a 0,546 mm da extremidade cefálica
0,381 a 0,463 mm da extremidade caudal
1,450 a 1,710 mm da extremidade cefálica
0,078 a 0,088 X 0,048 a
0,055 mm

Habitai: intestino posterior de Hydrous triangularis

(Say) .

Proveniência: Nebraska, Louisiana ( U . S . A . ) .
Holótipo fêmea na Coleção Helmintológica do U. S. N. M.,
sob o número 36.897.
Parátipo: número 36.897.
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Toddinema toddi TRAVASSOS in THÉODORIDÈS, 1957: 116
Galebiella toddi KLOSS, 1957: 493, 494
Gyòryiinae

EST. VII
É a espécie que mais se aproxima de Pseudonymus spirotheca
(GvÜRY, 1856) DIESING, 1857, tanto pelo comprimento total como
pelo formato da cauda. Infelizmente GYORY não dá as medidas
principais, nem o desenho total de sua espécie.
BASIR considera Pseudonymus brachycercus TODD, 1944 e
Pseudonymus Icptocerciis TODD, 1944 sinônimos de Pseudonymus
hydrophili (GALEB, 1878) STILES & HASSALL, 1905, pela autora
considerada «inquirenda». Tecnicamente não poderia ter considerado sinônima uma espécie bem descrita de outra sofrivelmente
descrita e da qual nunca mais foi encontrado material. Por outro
lado, aquele autor diz serem P. brachycercus e P. íeptocercus uma
só espécie, afirmando ter encontrado exemplares com caracteres
intermediários que confirmariam essa ampla variação. Afirmação
realmente interessante, teoricamente não regeitada pela autora,
mas praticamente não aceita pois tal afirmação precisa ser muito
bem demonstrada por uma série de figuras e comparação das
descrições para que seja, logicamente, aceita. Portanto, propõese a conservação das duas espécies de TODD até surgirem demonstrações de que realmente são uma só espécie; essa medida talvez
pareça absurda, porém evitará sérias divergências futuras.
BASIR explica a diferença «aparente» de P. íeptocercus e P.
brachycercus, como sendo o primeiro uma fêmea jovem e o segundo uma fêmea adulta. Depois de atingida a fase adulta,
i . e . , depois da quarta ecdise, os nematcxdes não se desenvolvem
mais e só aí estão sexualmente maduro;;. Portanto, uma fêmea
que iniciou a fase sexuada, terminou a de crescimento.
Pseudonymus toddi (TRAVASSOS, 1954) n.comb.
Toddia toddi TRAVASSOS, 1954: 145, 148

A fêmea apresenta o corpo sub-cilíndrico com a cauda subulada. A cutícula é toda ondulada, formando na porção cefálica
verdadeiras carenas. Não foram vistas quaisquer asas laterais.
Lábios salientes com 8 papilas, separados de um anel cefálico de
diâmetro ligeiramente maior, por meio de um sulco anelar.
Esôfago com o corpus moderadamente claviforme, formando um
pequeno bulbo na porção distai. Istmo extremamente curto e o
bulbo esofagiano de formato geóide, com as válvulas bem visíveis.
Intestino sub-retilíneo e o ânus facilmente visível sem que seus
lábios sejam salientes. Anel nervoso mais ou menos a meia altura
do esôfago. Poro excretor post-bulbar. Aparelho reprodutor
didelfo anfidelfo; a vulva pouco abaixo do meio do corpo, sendo
mais ou menos visível, conforme a posição do nematóide ou a quantidade de ovos existentes nos úteros. Ovos eliticos, com uma
ligeira depressão lateral, lembrando um feijão; são completamente
enrolados por um filamento que tende a se desenrolar quando
fora do útero.
Medidas: Comprimento total . .
Largura
Lábios
Anel cefálico
Anel nervoso
Poro excretor
Estorna
Esôfago total
Corpus do esôfago . .
Istmo
Diâmetro do bulbo

1,7 a 3,1 mm
0,15 a 0,29 mm
0,010 a 0,015 mm
0,010 a 0,017 mm
0,20 a 0,26 mm da extremidade cefálica
0,44 a 0,55 mm da extremidade cefálica
0,022 a 0,026 mm
0,29 a 0,40 mm
0,20 a 0,30 X 0,055 a
0,075 mm
0,005 a 0,011 mm
0,082 a 0,116 mm
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1,05 a 1,53 mm da extremidade caudal
0,27 a 0,40 mm da extremiÂnus
dade caudal
0,062 a 0,081 X 0,038 a
Ovos
0,052 mm
O corpo do macho é fusiforme, não apresenta quaisquer
asas laterais e sua cutícula é distintamente anelada até pouco
abaixo do bulbo a partir de onde é completamente lisa. Lábios
indistintos, não tendo sido possível observá-los melhor. Estorna
curto e bem visível. Corpus do esôfago sub-cilíndrico, istmo
curto e bulbo redondo. Não se viu o anel nervoso. Intestino
sub-retilíneo . Poro excretor post-bulbar. À extremidade caudal
é formada por duas porções, a proximal em continuação ao corpo
e ligeiramente mais longa do que a distai que é representada por
um prolongamento delgado e ligeiramente recurvado. Na região
anal apresenta cerca de 5 pares de papilas: 2 pares pré-anais,
2 pares post-anais e l par lateral. O espículo é curto e pouco
visível.
Medidas: Comprimento total . . .
0,75 a 1,00 mm
Largura
............
0,05 a 0,08 mm
Estorna
.............
0,008 a 0,01 1 mm
Esôfago total
.......
0,187 a 0,213 mm
Corpus do esôfajp • • •
0,140 a 0,155 X 0,022 mm
Istmo
..............
0,008 a 0,01 1 mm
Diâmetro do bulbo . . .
cerca de 0,035 mm
Poro excretor
.......
cerca de 0,265 mm da extremidade cefálica
Ânus
...............
cerca de 0,037 mm da extremidade caudal
Porção proximal da
cauda
............
cerca de 0,017 mm
Porção distai da cauda
cerca de 0,011 mm

Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil (holótipo fêmea) .

Vulva

Habitai: intestino posterior de Hydrous ater (ÜLIVIER, 1792) .
Proveniência: Fazenda da Pedra (margem do rio Tamanduá),

Km 47 da Estrada Rio-São Paulo, Estado do Rio, Brasil
(alótipo macho) .
Cotipos fêmeas na Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz, sob os números 19.915 e 19.916.
Alótipo macho na coleção da autora, sob o número 29.
O que talvez possa chocar na descrição de Pseudonymus
toddi (TRAVASSOS, 1954) n . c o m b . , são as margens muito afastadas nas medidas; as proporções, entretanto, são perfeitas,
qualquer que tenha sido a proveniência do nematóide.
Na
descrição original, TRAVASSOS dá como comprimento total 1,7 a
2,5 mm, sendo seu material proveniente do Estado de São Paulo;
em material da Baixada Fluminense, Distrito Federal, a autora
tem encontrado as medidas oscilando entre 2,4 e 3,1 mm. As
medidas restantes acompanham proporcionalmente essa variação
métrica nas fêmeas adultas, o que talvez seja devido aos hábitos
regionais dos Hydrophilidae.
A única diferenciação aceitável de Pseudonymus galebiella
(BASIR, 1942) TODD, 1944, é a posição da vulva, naquele a 2/3
da extremidade cefálica e neste ligeiramente abaixo do meio do
corpo. De Pseudonymus brachycercus TODD, 1944 diferencia-se
imediatamente pelo tipo de cauda. Comparando as descrições e
figuras de Pseudonymus toddi e de Pseudonymus leptocercus TODD,
1944, a autora afirma representarem uma única espécie, apesar
de ligeira diferença na largura do corpus do esôfago. O fato de
um provir de Nebraska, U. S. A. e outro dos Estados de São
Paulo e Rio, Brasil, não fará maior diferença se o pH intestinal
do Hydrous ater (OnviER, 1792) e do Hydrous triangularis (SAY,
1823) for mais ou menos idêntico. Essa afirmação talvez seja
muito ousada, porém caso idêntico irá surgir adiante onde se trata
do gênero Zonothrix TODD, 1942. Problemas dessa espécie vão
surgindo com o avanço dos estudos, sendo interessante se algum
pesquisador que tenha em mãos o material tipo ou topótipo,
pudesse dedicar-se um pouco a ele a fim de esclarecer a possibilidade ou não de tal distribuição geográfica por intermédio de
hospedadores de espécie diversas, mas do mesmo gênero.

r
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Há quem queira se basear no comprimento do istmo, porém
esse é um fator de fixação, pois na coleção da autora encontram-se
Pseudonymits toddi com o istmo mais ou menos distendido.
O macho de Pseudonymus toddi diferencia-se rapidamente do
macho de Gyõryia vazi (TRAVASSOS, 1954), pela porção proximal
da cauda mais longa do que a distai, sendo em Gyõryia vazi a
porção proximal cúbica a mais curta do que a porção distai. Pela
porção caudal poderiam confundir-se com os machos de Zonothrix TODD, 1942, nestes, entretanto, a porção caudal é bem encurvada, chegando a tocar o corpo na porção anterior ao ânus :
além do mais, os machos de Zonothrix são mais delgados.

EST.

VIII

A autora propõe que a espécie Galebiclla basirí KLOSS, 1957
seja considerada sinônima de Pseudonymus toddi e, conseqüentemente de Pseudonymus íeptocercus. Quando foi feita a G. basirí,
a autora tinha em mãos exemplares representativos de um dos
extremos da série de variações cujo extremo oposto é representado pelo Pseudonymus toddi (TRAVASSOS, 1954). Foram encontradas infestações do tipo G. basíri, outras do tipo P. toddi
e íiutras ainda com exemplares intermediários cuja determinação
tornou-se difícil chegando-se à conclusão acima. A estampa IX
ilustra a seqüência que vai de uma espécie a outra.
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EST. IX
Segue a descrição de Galebiella basiri que é em realidade um
Pseudonymus, seguindo mais ou menos a descrição original feita
em 1957.
Pseudonymus basiri (Ktoss, 1957) n.comb.
Referências: Galebiella basiri KLOSS, 1957: 492, 493, 494
Gyõryiinae
Nematóide de corpo sub-cilindrico, cauda relativamente curta
e subulada, ligeiramente cônica. Cutícula estriada transversalmente, formando anéis compactos e pouco salientes. Apresenta
unicamente duas discretas asas caudais que surgem ao nível do
ânus. Lábio anular saliente. Separado dos lábios por um estrangulamento, segue um anel cefálico nítido, tão ou pouco mais
espesso do que o anel lábia!. Estorna muito curto, estendendo-se
até o início do anel cefálico. Corpus do esôfago discretamente
claviforme, separado do bulbo por um istmo muito reduzido. Anel
nervoso a meia altura do corpus esofagiano. Poro excretor postbulbar. Intestino sub-retilíneo. Ânus não saliente. Aparelho
reprodutor didelfo anfidelfo, com a vulva abaixo do meio do
corpo e sem formar qualquer saliência, dificultando, assim, sua
localização. Ovos de formato elipsóide, numerosos, enrolados
por filamento quitinoso típico nos nematóides parasites de Hydrophilidae.
Medidas: Comprimento total
Largura
Anel nervoso .
Poro excretor

2,79 a 3,00 mm
0,21 a 0,24 mm
0,18 a 0,22 mm da extremidade cefálica
0,55 a 0,57 mm da extremidade cefálica

Lábios
Anel cefálico
Esôfago total . . . .
Corpus do esôfago
Istrno
Diâmetro do bulbo
Ânus .
Vulva
Ovos

0,011 a 0,013 mm
0,013 a 0,015 mm
0,341 a 0,346 mm
0,25 a 0,26 X 0,060 mm
cerca de 0,005 mm
0,09 a 0,10 mm
0,22 a 0,29 mm da extremidade caudal
1,18 a 1,30 mm da extremidade caudal
0,070 a 0,072 X 0,041 a
0,044 mm

Macho desconhecido.
Habitai: intestino posterior de Hydrous ater (OuviER, 1792),
D. Mendes det.
Proveniência: Marechal Hermes, Distrito Federal, Brasil (holótipo fêmea) .
Km 47 da Estrada Rio-São Paulo, Estado do Rio, Brasil.
Holótipo fêmea na coleção da autora sob o número 20.
É uma espécie muito parecida com o Pseudonymus leptocercus
TODD, 1944 (= P. toddi), dele se diferenciando imediatamente
pelo menor comprimento da cauda e, com observação mais minuciosa da cutícula na região esofagiana, nota-se que o Pseudonymus basiri apresenta as anelações de contorno em arco e o
Pseudonymus leptocercus ( = P. toddi) apresenta as anelações
de contorno carenado, pondo-as em evidência. Pseudonymus
basiri quase se confunde com o Pseudonymus galebiella (BASIR,
1942) TODD, 1944; diferenciam-se pelas proporções das medidas.
O comprimento total de Pseudonymus galebiella é bem menor
do que o de Pseudonymus basiri, o que não se levaria em consideração se as medidas restantes fossem quase idênticas, alterando,
assim, a relação entre as mesmas. Esquematizando-se os nematóides por um simples traço e marcando-se as medidas capitais,
a diferenciação é mais clara.
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sitando coleópteros Hydrophilidae de porte pequeno (Tropisternus
sp.) e, portanto, a porção parasitada do intestino também é muito
curta, forçando as fêmeas de Zonothrix sp. a tomarem uma certa
curvatura em adaptação à curvatura do intestino. O formato
da cauda também é um caráter genérico muito bom.

EST.

Considerado Pseudonymous (erro) por BASIR, em 1956,
porque possui os ovos envolvidos por filamento espiralado e por
ter sido Oxyuris (Helicothrix) GALEB, 1878 considerado sinônimo
de Pseudonymus DIESING, 1857, por STILES ô HASSALL, 1905.
A autora considera Zonothrix TODD, 1942 um bom gênero.

X

Zonothrix TODD, 1942
Zonothrix TODD. 1942: 286, 289
Zonothrix TODD, 1944: 270
Zonothrix SANCHEZ, 1947: 286, 287
Zonothrix SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA, & MOSGOVOI,

1951:

370

Zonothrix DOLLFUS, 1952: 155
Zonothrix TRAVASSOS, 1954: 144, 145, 146
Pseudonymous BASIR, 1956: 49
Zonothrix BASIR, 1956: l, 53
Zonothrix THÉODORIDÈS, 1957: 116
Zonothrix KLOSS, 1958: 107
Redescrição do original.
Gyòryiinae
Apresenta campos laterais, cauda cônica, abertura bucal em
prisma e lábios circulares com 8 papilas. O esôfago da fêmea
consiste de um corpus seguido de um istmo curto, terminando no
bulbo com válvulas. Poro excretor post-bulbar, bem desenvolvido. Aparelho reprodutor anfidelfo, vulva no terço posterior
do corpo, com o lábio anterior prolongado. Ovos de formato
elipsóide, envolvidos por um filamento espiralado.
O macho
apresenta um espículo e 4 pares de papilas anais.
Espécie tipo: Zonothrix tropisterna TODD, 1942
Gênero bem caracterizado pelo lábio anterior da vulva saliente. As espécies até agora descritas foram encontradas para-

Zonothrix tropisterna TODD, 1942
Zonothrix tropisterna TODD, 1942: 286, 288, 289
Zonothrix tropisterna TODD, 1944: 270.
Zonothrix tropisterna SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA ô MOSGOVOI,
1951: 370.
Zonothrix tropisterna TRAVASSOS, 1954: 144, 145, 146.
Pseudonymous hydroi BASIR, 1956: 51 .
Z. tropisterna BASIR, 1956: 53.
Zonothrix tropisterna KLOSS, 1958: 108
Descrição adaptada do original.
Macho. Apresenta um espículo, 4 pares de papilas anais,
sendo um par pré-anal e 3 pares post-anais com uma papila única
situada acima do par de papilas pré-anais.
Medidas : Comprimento total — 0,98 a 1,10 mm
Largura — 0,045 a 0,063 mm
Esôfago total — 0,181 a 0,195 mm
Corpus do esôfago — 0,150 a 0,163 X 0,012 a 0,015 mm
Bulbo — 0,031 a 0,034 X 0,030 a 0,034 mm
Poro excretor — 0,245 a 0,280 mm da extremidade cefálica
Anel nervoso -- 0,120 a 0,135 mm da extremidade cefálica
Espículo — 0,022 mm
Fêmea. Apresenta os campos laterais e uma cauda cênica.
O poro excretor é bem visível, situado atrás do bulbo esofagiano.
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Abertura bucal prismática, com lábios circulares com 8 papilas.
O istmo é curto; as válvulas do bulbo são bem visíveis e a porção
proximal do intestino é dilatada. Aparelho reprodutor anfidelfo
e a vulva com o lábio anterior caracteristicamente prolongado.
Ovejetor voltado para a frente; úteros bifurcados à meia altura
do corpo. Ovos de formato elipsóide, envolvidos por um filamento espiralado; esses ovos apresentam um embrião completamente desenvolvido na época da postura.

escala, a cauda do nematóide descrito por TODD tem um comprimento de 0,230 mm para mais. SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA e
MOSGOVOI, em sua obra «Catálogo descritivo dos nematóides
parasitas» (em russo), II: 371, 1951, encobrem esse engano ao
deixarem de colocar a escala na reprodução do desenho de TODD.

Medidas: Comprimento total -- 2,50 a 3,54 mm
Largura — 0,140 a 0,231 mm
Esôfago total — 0,315 a 0,406 mm
Corpus do esôfago — 0,238 a 0,329 X 0,033 a 0,045 mm
Bulbo — 0,070 a 0,091 X 0,061 a 0,081 mm
Anel nervoso -- 0,210 a 0,275 mm da extremidade cefálica
Poro excretor — 0,497 a 0,686 mm da extremidade cefálica
Ânus — 0,084 a 0,120 mm da extremidade caudal
Vulva -- 1,714 a 2,443 mm da extremidade cefálica
Ovos — 0,061 a 0,070 X 0,039 a 0,045 mm
Habitai: intestino posterior de Tropisternus nimbatus SAY,
1823.
Proveniência: Nebraska, U. S. A.
Não fala no tipo.
Esta espécie é proveniente dos U. S. A . , Nebraska, parasitando o Tropisternus nimbatus SAY, 1823. Aqui no Brasil, Estrada Rio-São Paulo, Km 47, Estado do Rio, a autora tem encontrado esses nematóides parasitando o Tropisternus lateralis Fabr.,
1775 (C. Lima det.) . Para criar nova espécie para os exemplares
brasileiros, seria necessário uma descrição muito mais minuciosa
do Zonothrix tropisterna para, então, talvez, encontrar-se um
caráter razoável de diferenciação. TODD encontrou 0,084 a
0,120 mm de comprimento para a cauda, a autora encontrou o
comprimento de 0,236 a 0,253 mm para os exemplares brasileiros;
observando-se o desenho feito por TODD e comparando-se a cauda
com a escala dada, nota-se que deve haver um engano: pela

BASIR (1956) considera esta espécie sinônima de Oxyuris (Helicothrix) hydroi GALEB, 1878. GALEB deu somente uma descrição muito superficial de sua espécie e, ao desenhá-la, parece
ter usado como modelo um exemplar jovem, porque as fêmeas
jovens de Zonothrix têm aquele mesmo aspecto e são encontradas
em número maior do que as adultas que já ocupam toda a dilatação intestinal, forçando a eliminação dos exemplares menos resistentes à concorrência. Portanto, BASIR não tem meios concretos para considerar Zonothrix tropisterna TODD, 1942 sinônimo de Zonothrix hydroi (GALEB, 1878) TODD, 1942, a não ser
que tenha encontrado a espécie européia e aí teria que, forçosamente, fazer uma redescrição da espécie de GALEB para poder
provar seu ponto de vista.
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EST. XI
Zonothrix hydroi (GALEB, 1878) Todd, 1942.
Oxyuris (Helicothrix) hydroi GALEB, 1878: 297, 304, 306,
327, 329, 359, 363, 370, 375.
Oxyuris hydroi VON LINSTOW, 1886: 123
Oxyuris hydroi VON LINSTOW, 1889: 107
Oxyuris hydroi STILES ô HASSALL, 1905: 111, 113
Oxyuris hydroi VON LINSTOW, 1909: 70
Pseudonymus hydroi ÁRTICAS, 1929: 59
Pseudonymus hydroi TRAVASSOS, 1929: 23
Oxyuris hydroi FILIPJEV 6 STEKHOVEN, 1941: 844
Oxyuris (Helicothrix) hydroi TODD, 1942: 286, 289
Zonothrix hydroi TODD, 1942: 289
Oxyuris (Helicothrix) hydroi TODD, 1944: 270
Zonothrix hydroi TODD, 1944: 270
Oxyuris hydroi SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA & MOSGOVOI,
1951: 370
Z. hydroi SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA ô MOSGOVOI, 1951: 370
Oxyuris (Helicothrix) hydroi TRAVASSOS, 1954: 143, 144.
Zonothrix hydroi TRAVASSOS, 1954: 146
Pseudonymous hydroi BASIR, 1956: 51, 53
O. (H.) hydroi BASIR, 1956: 52, 53
Descrição adaptada do original.
Gyõryiinae
A fêmea apresenta um comprimento total de 4 a 5 mm.
O corpo é troncudo ; cauda bem curta e cônica, semelhante à de

Blatticola blatticola (GALEB, 1878) e de Protellina künckeli (GALEB,
1878) . À altura do poro excretor, a cutícula forma dois espessamentos salientes (lábios) . Lábios com 6 papilas; esôfago desprovido de baguetas esofagianas. Intestino sub-retilíneo. Aparelho reprodutor didelfo, vulva próxima ao ânus, com o lábio
anterior bem proeminente; a presença dessa proeminência pode
ser suficiente para caracterizar a espécie. Ovos semelhantes aos
de Pseudonymus spirotheca (GvÓRY, 1856) DESING, 1857 e Pseudonymus hydrophiü (GALEB, 1878) STILES õ HASSALL, 1905; como
aqueles, são providos de um filamento espiralado que os envolve,
formando uma espécie de segundo invólucro. Na época da postura contêm um embrião completamente formado, como nas espécies citadas.
O macho mede 1,5 mm. Apresenta um apêndice caudal excessivamente curto. Pela disposição das papilas anais e pré-anais
aproxima-se um pouco do macho de Blatticola blatticola.
Habitai: intestino de Hydrous caraboides.
Proveniência: Europa
Não cita o tipo.
Encontrado no intestino em número de 2, raramente 3.
machos são tão freqüentes quanto as fêmeas.

Os
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EST. XII
Descrição bastante incompleta, mas por ser o único Zonothrix
de corpo esticado descrito até a presente data, ainda não tem
criado dificuldades. Com o achado de novas espécies e a criação
do gênero Zonothrix TODD, 1942, a proeminência do lábio anterior
da vulva deixou de ser caráter específico para ser genérico.
Zonothrix adversa KLOSS, 1958
Referências: Zonothrix adversa KLOSS, 1958 : 107, 108
Gyõryiinae
Nematóide de corpo sub-cilíndrico, robusto, com a cauda nitidamente cônica. Cutícula inerme, ligeiramente ondulada até o
fim do bulbo. A extremidade cefálica é mais dilatada, formando
um cabeçote com as anelações mais acentuadas. Não apresenta
asas. Lábios muito pequenos, freqüentemente indistintos. Estorna
muito curto, porém bem visível e largo. Não se observaram papilas labiais, e sim um conjunto de globosidades de maior ou menor
saliência dependendo da retração ou distenção dos lábios. Corpus
do esôfago subcilíndrico, apresentando um ligeiro estreitamento no
terço posterior; istmo extremamente curto e bulbo redondo. Não
foi possível observar o anel nervoso. Poro excretor post-bulbar.
Intestino sub-retilíneo sem que o ânus forme saliência. Aparelho
reprodutor didelfo anfidelfo, com a vulva na metade posterior, bem
destacada devido à extrema saliência do lábio anterior. Ovos
numerosos, elíticos, todos envolvidos por um fio espiralado, unido
uns aos outros.
Medidas: Comprimento total -- 2,84 a 3,32 mm
Largura — 0,15 a 0,27 mm
Lábios — cerca de 0,011 mm

Cabeçote — 0,110 a 0,137 mm
Estorna — 0,022 a 0,027 mm
Esôfago total — 0,401 a 0,445 mm
Corpus do esôfago — 0,308 a 0.357 X 0,055 a 0,060 mm
Istmo — 0,005 a 0,008 mm
Diâmetro do bulbo — 0,082 a 0,104 mm
Poro excretor -- 0,616 a 0,731 mm da extremidade cefálica
Vulva — 0,660 a 0,790 mm da extremidade caudal
Ânus — 0,280 a 0,300 mm da extremidade caudal
Ovos — 0,071 a 0,082 X 0,044 a 0,049 mm
Macho de corpo subfusiforme, delgado, com a extremidade
caudal curvada, terminando por uma ponta robusta. Cutícula
finamente anelada em toda extensão do corpo, não apresentando
asas. Lábios indistintos; estorna extremamente pequeno, corpus
do esôfago subcilíndrico com um pequeno estreitamento no terço
posterior; istmo quase indistinto e bulbo redondo. Poro excretor
post-bulbar. Intestino sub-retilíneo, havendo dificuldade em se
observar o ânus. Apresenta, pelo menos, 6 pares de papilas na
extremidade caudal: 3 pares pré-anais, l par post-anal e 2 pares
laterais, encontrando-se um desses pares na porção proximal da
cauda. Esta é formada por duas partes, uma em continuação
ao corpo e outra terminal, em forma de ponta. Apresenta um
espículo.
Medidas: Comprimento total - - 1,18 a 1,30 mm
Largura — 0,090 a 0,100 mm
Estorna — cerca de 0,004 mm
Esôfago total — cerca de 0,242 mm
Corpus do esôfago — 0,200 X 0,013 mm
Istmo — 0,002 mm
Diâmetro do bulbo — 0,035 mm
Poro excretor — 0,319 mm da extremidade cefálica
Ânus — 0,033 mm da extremidade caudal
Espinho caudal — 0,019 a 0,022 mm
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Espículo — 0,013 a 0,015 mm
Habitai: intestino posterior de Tropisternus collaris Fabr.,
1775, D. Mendes det.
Proveniência: Km 47 da Estrada Rió-São Paulo, Estado do
Rio, Brasil (tipos); Manguinhos, D. F., Brasil.
EST. XIII

Holótipo fêmea na coleção da autora sob o número 27.
Alótipo macho na coleção da autora sob o número 28.
A fêmea ocupa toda a primeira porção do intestino posterior
do Hydrophilidae, dificultando muito sua extração perfeita.
Quando presente no hospedador, encontram-se unicamente uma
fêmea e um macho. É uma espécie muito próxima de Zonothrix
tropisterna TODD, 1942, sendo reconhecida pela posição da vulva
mais próxima ao ânus; o macho se diferencia pelo maior comprimento do esõfago e pelo número de papilas anais.

Zonothrix izccksohni sp. n.
Gyòryiinae.

Fêmea de corpo muito longo, delgado e rodilhado; para poder
estudá-la e desenhá-la é necessário que se force a sua posição,
o que não é muito fácil porque esta não muda, nem fixada a
quente. Cauda cônica, longa e em perfeita continuação com o
corpo. Cutícula ligeiramente ondulada na porção anterior, mais
estufada na cabeça. Não apresenta asas laterais. Lábios distintos; estorna muito curto e largo. Esõfago com o corpus subcilíndrico, istmo curto e pouco mais estreito do que o corpus; bulbo
redondo com as válvulas bem visíveis. Poro excretor post-bulbar.
Não foi possível notar o anel nervoso. Intestino sub-retilíneo;
ânus bem visível mas sem formar qualquer saliência. Aparelho
reprodutor didelfo anfidelfo com a vulva situada entre o meio
e o terço posterior do corpo; o lábio anterior da vulva é saliente.
Ovos muito numerosos, elíticos, todos envolvidos e unidos entre
si por um filamento espiralado.
Medidas: Comprimento total — 4.120 a 4,200 mm
Largura — 0,123 a 0,129 mm
Poro excretor — 0.637 a 0,654 mm da extremidade cefálica
Lábios — cerca de 0,013 mm
Estorna — 0,092 a 0,095 mm
Esõfago total — 0,313 a 0,327 mm
Corpus do esõfago — 0,220 a 0,226 X 0,048 mm
Istmo — cerca de 0,006 mm
Diâmetro do bulbo — 0,112 a 0,115 mm.
Ânus — 0,348 a 0,354 mm da extremidade caudal

— 50 —

Vulva — 1,492 a 1,499 mm da extremidade caudal
Ovos — 0,058 a 0,061 X 0,040 a 0,041 mm
Macho mais ou menos quatro vezes menor do que a fêmea,
de corpo bem delgado e com a extremidade caudal dobrada para
a frente. Sua cutícula é finamente anelada. Lábios quase indistintos e estorna extremamente pequeno. Corpus do esôfago
longo, subcilíndrico; istmo curto, porém mais destacado do que
o das fêmeas; bulbo redondo. Poro excretor post-bulbar. Intestino sub-retilíneo. Apresenta um espículo curto e bem visível.
A cauda, como de todos machos de Zonothrix, é formada por uma
porção que se continua ao corpo e outra porção terminal em
espinho.
Foram observadas pequenas papilas anais, mas não
lhes foi possível determinar o número.
Medidas: Comprimento total -- 1,062 a 1,072 mm
Largura — 0,053 a 0,055 mm
Lábios — cerca de 0,006 mm
Esôfago total — 0,201 a 0,209 mm
Diâmetro do bulbo — cerca de 0,031 mm
Poro excretor — 0,318 a 0,321 mm da extremidade cefálica
Espículo — cerca de 0,019 a 0,020 mm
Espinho caudal — cerca de 0,010 mm
Habitai: intestino posterior de Tropisternus latcralis Fabr.,
1775, C. Lima det.
Proveniência: Km 47 da Estrada Rio-São Paulo, Estado do
Rio, Brasil.
Holótipo fêmea na coleção da autora sob o número 34.
Alótipo macho na coleção da autora sob o número 34.
O Zonothrix izecksohni sp. n. diferencia-se de todas as
outras espécies do gênero pelo seu tamanho, delgadez e pela sua
posição natural enrodilhada. As outras espécies até então descritas, ou têm o corpo em posição distendida, como Zonothrix hydroi
(GALEB, 1878) TODD, 1942, ou são bem mais robustas, mais
curtas e menos enrodilhadas como as espécies restantes. Cada
hospedador parasitado apresenta um casal.

EST. XIV
Zonothrix galebi sp. n.
Gyõryiinae
Fêmea. Nematóide de porte bastante desenvolvido e corpo
encurvado. A sua face ventral está voltada para o exterior.
Cauda de formato cônico, típica para a espécie: em seguida ao
ânus, até a metade de seu comprimento representa uma continuação
ao corpo; na metade afina ligeiramente, formando um pequeno
degrau; a partir desse ponto até sua extremidade, a cutícula parece
mais enrijecida; na extremidade apresenta um espinho forte e pontiagudo, também envolvido por essa cutícula. A cutícula que
envolve o corpo do nematóide, é anelada na extremidade cefálica,
onde chega a formar uma ligeira dilatação; na porção restante do
corpo, é praticamente lisa. Outro caráter específico são as duas
pregas laterais que se formam à altura do ânus, iniciando-se pouco
antes do mesmo e estendendo-se até a metade da cauda. Lábios
salientes, não indicando a presença de quaisquer papilas. Estorna
curto, mas bem distinto, indo até cerca da metade da dilatação
cefálica. Corpus do esôfago longo, claviforme, com um ligeiro
estreitamento no quarto posterior. Istmo quase ausente e buíbo
grande, geóide, com as válvulas bem visíveis. Anel nervoso no
terço posterior do corpus do esôfago. Poro excretor post-bulbar,
muito destacado. Intestino sub-retilíneo; ânus regularmente visível sem formar saliência. Aparelho reprodutor didelfo anfidelfo;
vulva a 2/3 da extremidade cefálica, com o lábio anterior saliente;
ovejetor dirigido para diante; úteros divergentes, em «U» e os
ovários cada um numa extremidade do corpo, o posterior distendido
até a altura do ânus e o anterior à altura do poro excretor onde
sua ponta se volta para a extremidade posterior. Ovos numerosos,
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pequenos para o desenvolvimento do nematóide, elíticos e envolvidos
pelo filamento espiralado.
Medidas: Comprimento total -- 3,315 a 4,624 mm
Largura — 0,187 a 0,255 mm
Anel nervoso -- 0,262 a 0,274 mm da extremidade cefálica
Poro excretor — 0,553 a 0,699 mm da extremidade cefálica
Lábios — 0,013 a 0,016 mm
Estorna — 0,022 a 0,029 mm
Esôfago total — 0,422 a 0,513 mm
Corpus do esôfago — 0,328 a 0,406 X 0.061 a 0,068 mm
Istmo — cerca de 0,003 mm
Diâmetro do bulbo — 0,100 a 0,123 mm
Ânus — 0,272 a 0,306 mm da extremidade caudal
Vulva — 1,156 a 1,496 mm da extremidade caudal
Ovos — 0,065 a 0,073 X 0,040 a 0,044 mm
Espinho caudal — 0,026 a 0,035 mm
Macho. Mais ou menos com '-4' do comprimento da fêmea,
delgado, com a cauda voltada para a extremidade cefálica. Cutícula
finamente ondulada em toda a extensão do corpo. Lábios indistintos. Estorna muito curto. Corpus do esôfago subcilindrici,
longo, unido ao bulbo redondo por um istmo que quase não se
diferencia do corpus. Poro excretor post-bulbar. Não foi possível observar o anel nervoso. Intestino sub-retilíneo. Espículo
único, bem visível e curto. Observa-se com certa nitidez um par
de papilas pré-anais e um par post-anal, este mais desenvolvido
do que as anteriores. A cauda é típica de machos de Zonothrix,
formada por uma porção basal longa e uma porção final em espinho.
Medidas: Comprimento total -- 0,991 a 1,148 mm
Largura — 0,052 a 0,058 mm
Poro excretor — 0,320 mm da extremidade cefálica
Estorna — cerca de 0,007 mm
Esôfago total — 0,199 a 0,227 mm
Corpus do esôfago — cerca de 0,612 mm
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Diâmetro do bulbo — 0,027 mm
Espículo -- cerca de 0,140 mm
Habitai: intestino posterior
(BRULLÉ, 1838) D. Mendes det.

de

Neohydrophilus

medius

Proveniência: Manguinhos, D. F . , Brasil
Holótipo fêmea na coleção da autora sob o número 45.
Alótipo macho na coleção da autora sob o número 45.
Pelo porte e curvatura do corpo da fêmea, é uma espécie
intermediária entre Zonothrix tropisterna TODD, 1942 e Zonothrix
hydroi ( GALEB, 1878) TODD, 1942. Suas extremidades não
chegam a se tocar, apesar de sua posição normal ser encurvada.
É a única espécie do gênero cujas fêmeas apresentam o ferrão
caudal e 2 pregas anais laterais. Os caracteres restantes são
mais genéricos do que específicos.
Os machos de Zonothrix dificilmente se diferenciam; apresentam variações no número e distribuição das papilas anais, mas
tem havido dificuldade na discriminação conscientemente exata
desse caráter.
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Descrição do original.
Gyôryiinae
Nematóides pouco móveis, de cutícula muito espessa e com
anéis mais espessos desde a parte média do esôfago até o nível
do ânus. Com a porção anterior revestida de 6 séries longitudinais de escamas cuticulares em número de cerca de 15 elementos por série. Estas séries de escamas são distribuídas do
seguinte modo: 2 séries sub-ventrais, 2 sub-dorsais de escamas
menores e 2 séries laterais maiores. As escamas das séries laterais medem cerca de 0,022 mm de comprimento; as séries de
escamas terminam mais ou menos à altura de 0,15 a 0,16 mm da
extremidade anterior onde têm início as anelações cuticulares que
são relativamente pequenas. A cutícula abaixo do nível da abertura anal é lisa e a cauda é subulada, terminando em ponta aguda.

EST. XV
Stcgonema TRAVASSOS, 1954
Stegonema TRAVASSOS, 1954: 146
Stegonema THÉODORIDF.S, 1957: 116
Descrição do original.
Nematóide de cutícula espessa e com forte anelação transversal da extremidade anterior até o nível do ânus. Na extremidade cefálica, logo abaixo do anel labial, apresenta um anel
quitinoso. Abaixo do anel cuticular, numa extensão equivalente
a pouco menos da metade do comprimento do esôfago, existem
6 séries longitudinais de escamas cuticulares salientes, sendo duas
medianas mais desenvolvidas, duas sub-ventrais e duas sub-dorsais.
Esôfago com o corpus sub-cilíndrico e bulbo posterior com válvulas
quitinosas. Poro excretor logo abaixo da terminação do esôfago.
Fêmeas anfidelfas, com a abertura genital pouco abaixo do meio
do corpo, sem lábios salientes. Ovos com filamento quitinoso
enrolado em torno, elipsóides. Cauda subulada.
Machos desconhecidos.
Espécie tipo: Stegonema Stegonema TRAVASSOS. 1954
É o único gênero de nematóide parasito de Hydrophilidae
até hoje descrito que apresenta essa formação cuticular em forma
de escamas na porção esofagiana do corpo. Pelos caracteres
restantes, é um Gyôryiinae que faz parte do grupo de Pseudonytnus
Diesing, 1857 e de Gyoryia Kloss, 1958
Stegonema stegonema TRAVASSOS, 1954
Stegonema stegonerna TRAVASSOS, 1954: 150, 151

-

A extremidade anterior, adiante da zona das escamas
cuticulares, apresenta dois anéis cuticulares separados por sulcos.
O anterior tem no centro a abertura bucal guarnecida de pequenas
papilas que não puderam ser estudadas em detalhe. O segundo
anel cuticular tem o dobro do tamanho do primeiro. Poro excretor
situado logo abaixo do nível da parte posterior do bulbo esofagiano. Esôfago constituído por um corpus claviforme, separado
do bulbo por um estreitamento acentuado. Bulbo piriforme. Anel
nervoso ao nível da parte mais dilatada do corpus do esôfago.
Intestino com sua porção anterior mais larga do que o bulbo
esofagiano e afinando rapidamente para terminar no reto curto.
Aparelho genital anfidelfo. Abertura genital feminina transversal,
situada pouco abaixo do meio do corpo e seguida de curto e forte
ovejetor. Úteros divergentes e ovários situados nas extremidades
do corpo. Ovos elipsóides de casca forte e envolvidos por delgado
filamento quitinoso.
Medidas: Comprimento total --2,1 a 2,4 mm
Largura — 0,17 a 0,19 mm
Anel nervoso — 0,25 a 0,28 mm da extremidade cefálica
Poro excretor — 0,38 a 0,39 mm da extremidade cefálica

— 56-

Anel labial — 0,030 X 0,010 mm
Corpus do esôfago — cerca de 0,28 mm
Bulbo — 0,083 a 0,091 X 0,076 a 0,083 mm
Ânus — 0,26 a 0,30 mm da extremidade caudal
Ovos — 0,068 a 0,072 X 0,041 mm
Habitai: intestino posterior de Hydrous ater (OnviER, 1792) .
Proveniência: Fazenda da Pedra (margem do rio Tamanduá),
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil.
Cotipos no Instituto Oswaldo Cruz, sob os números 19.915
e 19.916.

EST. XVI
Não foi possível à autora conseguir, na presente época, material
fresco desta espécie a fim de completar as medidas, como distância
da vulva à extremidade caudal e o comprimento do estorna, medidas
que poderão tornar-se importantes para o futuro, com o surgimento
de novas espécies de Stegonema. Estudando os cotipos existentes
na Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz, achou-os
bem conservados, mas preferiu esperar material fresco porque
depois de 4 anos o bálsamo sempre pode influir sobre as verdadeiras medidas.
Gyõryia KLOSS, 1958
Ver descrição à página 12.
Gyõryia vazi (TRAVASSOS, 1954) KLOSS, 1958
Ver descrição à página 13.
Gyõryia islamabadi (BASiR, 1942) n.comb.
Galebiella islamabadi BASIR, 1942: 165
Galebiella istamabadi TODD, 1944: 270 (erro)
Galebiella islamabadi SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA & MOSGOVOI,
1951: 392
Galebiella stamabadi TRAVASSOS, 1954: 143 (erro)
Galebiella istamabadi TRAVASSOS, 1954: 144 (erro)
Pseudonymous islamabadi BASIR, 1956: 50 (erro)
Descrição adaptada do original.
A fêmea apresenta a cabeça bem diferenciada por 7 anéis
cefálicos. Em seguida a esses anéis, a cutícula apresenta cerca
de 4 delicadas estriações transversais; essas estriações não se es-
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EST. XVII
Gyõryia europea sp. n.
Oxyuris (Heliocothrix) spirotheca GALEB, 1878: 289, 290,
296, 297, 304, 305, 306, 316, 327, 363, est. 25, figs. 8 e 9.
O. spirotheca VON LINSTOW, 1886: 123
Oxyuris spirotheca v. LINSTOW, 1909: 70, fig. 55
Pseudonymus spirotheca ÁRTICAS, 1929: 59
Pseudonymus spirotheca TRAVASSOS, 1929: 23
Oxyuris spirotheca FILIPJEV & STEKHOVEN, 1941: 844
Pseudonymus spirotheca FILIPJEV & STEKHOVEN, 1941: 850,
fig. 44
Oxyuris spirotheca TODD, 1942: 288
Pseudonymus spirotheca TODD, 1942: 288
Pseudonymus spirotheca TODD, 1944: 270
Oxyuris spirotheca TODD, 1944: 270
Oxyuris (Helicothrix) spirotheca TODD, 1944: 270
Oxyuris spirotheca TRAVASSOS, 1954: 143
Pseudonymus spirotheca TRAVASSOS, 1954: 144, 145, 146
Pseudonymous spirotheca BASIR, 1956: 50, 51
P. spirotheca BASIR, 1956: 50, 51, 52, 53
Oxyuris (Helicothrix) spirotheca BASIR, 1956: 52
Pseudonymus spirotheca KLOSS, 1957: 492
Ver à página 9/10 onde está descrito sob o nome Oxyuris
(Helicothrix) spirotheca GYÕRY, 1856 nec Oxyuris spirotheca
GYORY, 1856. Por se tratar de espécie européia descrita uma
única vez em 1878, por GALEB, fica sendo aquela descrição como
válida até que a espécie seja re-descrita com material novo.

A relação dos nematóides parasites de Hydrophilidae passará
a ser a seguinte:
Pseudonymus spirotheca (Gyóry, 1856) Diesing, 1857
(TIPO)
Sin.: Oxyuris spirotheca GYI'RY, 1856
Ptychocephalus spirotheca (Gvi RY, 1856) DIESING, 1860
Pseudonymus hydrophili (Galeb, 1878) Stiles & Hassall, 1905
Sin.: Oxyuris (Helicothrix) hydrophili GALEB, 1878
Toddia hydrophili (GALEB, 1878) TRAVASSOS, 1954
Toddinema hydrophili (GALEB, 1878) TRAVASSOS in THÉODORIDÈS, 1957
Pseudonymus galebiella (Basir, 1942) Todd, 1944
Sin.: Galebiella galebiella BASIR, 1942
Pseudonymus brachycercus Todd, 1944
Sin.: Toddia brachy cerca (ToDD, 1944) TRAVASSOS, 1954
Toddinema brachycerca (ToDD, 1944) TRAVASSOS in THÉODORIDÈS, 1957
Pseudonymus lepíocercus Todd, 1944
Sin.: Toddia leptocerca (Tooo, 1944) TRAVASSOS, 1954
Toddinema leptocerca (ToDD, 1944) TRAVASSOS in THÉODORIDÈS, 1957
Toddia toddi TRAVASSOS, 1954
Toddinema toddi (TRAVASSOS, 1954) TRAVASSOS in THÉODORIDÈS, 1957

Galebiella toddi (TRAVASSOS, 1954) KLOSS, 1957
Galebiella basiri KLOSS, 1957
Zonothrix tropisterna Todd, 1942 (Tipo)
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Sin.: Oxyuris (Helicothrix) hydroi GALEB, 1878
Zonothrix adversa KLOSS, 1958
Zonothrix irecksohni sp. n.
Zonothrix galebi sp. n.
Stegonema stegonema TRAVASSOS, 1954 (TIPO)
Gyõryia europea sp. n.
Sin.: Oxyuris (Hel'cothrix) spirotheca GALEB, 1878
Gyõryia islamabadi (Basir, 1942) n. comb.
Sin.: Galebiella islamabadi BASIR, 1942
Pseudonymus islamabadi ( BASIR, 1942) TODD, 1944
Gyõryia vazi (Travassos, 1954) Kloss, 1958 (Tipo)
Sin.: Pseudonymus vazi TRAVASSOS, 1954

ÁLBUM DE ESTAMPAS

ESTAMPA"-!

'»>

Est. I: Pscudonymus spirothcca (Gyõry, 1856) Diesing, 1857.
fig.

l — Extremidade cefálica da fêmea,

fig.

2 — Vista frontal dos lábios da fêmea.

fig.

3 — Vista frontal do poro excrctor.

fig.

4 — Cauda da fêmea.

fig.

5 — Extremidade caudal do macho sobre cuja espécie Gyõry tinha
dúvidas (visto de perfil)

fig.

6 — Vista ventral da extremidade caudal do macho,

fig.

7 — Fêmea jovem.

fig.

8 — Ovo envolvido pelo filamento espiralado.

figs. 9 c 10 — Ovos com embrião.
fig. 11 — Ovo com embrião, mostrando as direções opostas que tomam as
dua-s extremidades do filamento que fica f'xo na porção côncava do ovo.
fiq. 12 — Ovo com nódulo de filamento que apresenta 4 ramificações.

ESTAMPA-II

Est. II: Gyôryia europea sp. n. (= Oxyaris (Heliocothrix) spirotheca descrito
por Galeb em 1878) .
fig.

l — Extremidade cefálica da fêmea.

f'g.

2 — Extremidade cefálica de exemplar jovem.

C

ESTAMPA - III

Est. I I I : Gyõryia vazi (Travassos, 1954) Kloss, 1958.
fig.

l — Fêmea adulta.

figs. 2, 3 e 4 — Extremidades cefálicas da fêmea.
fig.

5 — Extremidade caudal da fêmea.

fig.

6 — Vista frontal dos lábios da fêmea.

fig.

7 -— Macho adulto.

fig.

8 — Extremidade cefálica do macho.

fig.

9 — Vista lateral da extremidade caudal do macho.

fig. 10 — Vista ventral da extremidade caudal do macho.
fig. 11 — Espiculo.

ESTAMPA - IV

Est. IV:
fig. l -- Vista ventral da extremidade caudal do macho de Pseudonymu!
spirotheca (Gyõry, 1856) . Diesing, 1857, visto por Schneider cm 1866.
fig.
jovem.
fi.

2 — Vista ventral de macho que Schneider considerou um exemplar
3 — Pseudonymus hydrophili (Galeb, 1878) Stiles e Hassall, 1905.

(jetité,

Caleb, 1878

-'{F

es r. F

ESTAMPA - V

Est. V: Pseudonymus galebiella

(Basir, 1942) Todd, 1944.

fig.

l — Fêmea adulta.

fíg.

2 — Extremidade cefálica da fêmea.

fig.

3 — Extremidade caudal da fêmea.

fig.

4 — Ovo (Basir não viu os filamentos) .

ESTAMPA - VI

Est. VI. Pseudonymus brachycercus Todd, 1944.
fig.

l — Fêmea adulta.

fig.

2 — Vista frontal dos lábios da fêmea.

fig.

3 — Ovo.

ESTAMPA - VII

Est. VII: Pseudonymus leptocercus Todd, 1944.
fig.

l — Fêmea adulta.

fig.

2 — Vista frontal dos lábios da fêmea.

fig.

3 — Ovo.

ESTAMPA - VIII

Est. VIII: Pseudonymns toddi (Travassos, 1954) n.comb. (:= Pseadonymus
Icptoccrcus Todd, 1944) .
fig.

l — Fêmea adulta,

fig.

2 — Extremidade ccfálica da fêmea,

fig.

3 — Extremidade caudal da fêmea.

fig.

4 — - Vista frontal dos lábios da fêmea,

fig.

5 — Macho adulto.

ESTAMPA - IX

Est. IX: Série de extremidades cefálicas e caudais que demonstra a grande variação do Pseudonymus toddi, ou do Pseadonymus basiri.

ESTAMPA - X

Est. X: Pseadonymiis basiri (Kloss, 1957) n.comb.
fig.

l — Fêmea adulta.

fig.

2 — Extremidade cefálica da fêmea.

fig. 3 — Extremidade caudal da fêmea.

ESTAMPA - XI

Est. XI: Zonothrix tropisterna Todd, 1942.
fig.

l — Fêmea adulta.

fig.

2 — Macho adulto.

fig.

3 — Vista frontal dos lábios da fêmea.

fig.

4 — Ovo.

ESTAMPA - XII

Est. XII: Zonothrix hydroi (Galeb, 1878) Todd, 1942.
fig.

l —• Fêmea.

fig.

2 —• Extremidade caudal da fêmea, mostrando a musculatura.

fig.

3 — Extremidade caudal do macho.

fig.

4 — Ovo envoívido pelos filamentos.

fig.

5 — Ovo.

ESTAMPA - XIII

Est. XIII: Zonothrix adversa Kloss, 1957.
fig.

l — Fêmea adulta.

fig.

2 — Extremidade ccfálica da fêmea.

fig.

3 — Macho adulto.

fig.

4 — Vista frontal dos lábios da fêmea.

ESTAMPA - XIV

far ATP

Est. XIV: Zonothrix izecksohni sp.n.
fig.

l —• Fêmea adulta.

fig. 2 -- Macho adulto.

ESTAMPA - XV

Est. XV: Zonothrix galebi sp.n.
fig.

l — Fêmea adulta.

fig.

2 — Extremidade caudal da fêmea.

fig.

3 — Extremidade cefálicn da fêmea.

fig.

4 — Macho adulto.

fig.

5 — Extremidade caudal do macho.

ESTAMPA - XVI

Est. XVI: Stegonema stegonema Travassos, 1954
fig.

l —• Fêmea adulta.

fig.

2 — Extremidade cefálica da fêmea.

t f*

ESTAMPA - XVII

Est. XVII:Gi/õri/ía islamabadi
fig.

(Basir, 1942) n.comb.

l — Fêmea adulta,

fig. 2 — Extremidade cefálica da-fêmea,
fig.

3 — Extremidade caudal da fêmea,

fig.

4 — Ovo (Basir não vê o-s filamentos) .

t IV*.
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RESUMO
Este trabalho consiste no estudo, sob o aspecto sistemático,
dos nematóides parasitos de insetos da família Hydrophilidae, com
indicação das técnicas de coligí-los e de montá-los para exame
de laboratório.
Com a criação do novo gênero Gyõryia e da respectiva subfamília Gyõryiinae para nematóides erroneamente incluídos em
Pseudonymus, modificou-se o conceito genérico do grupo em
apreço e, portanto, a sua nomenclatura sofreu devida alteração.
A autora chegou a estas conclusões pelo fato de ter constatado
que GALEB em 1878 identificou uma espécie até hoje inédita,
erradamente, como Oxyuris fpirotheca GYÕRY, 1856, chamando-a
de Oxi/uris {Helicothrix) spirotheca GYÕRY, 1856.
A autora descreve duas novas espécies de Zonothrix TODD,
1942, e uma terceira baseada na descrição original de Oxyuris
(Helicothrix) spirotheca GALEB, 1878 nec O. spirotheca GYÕRY,
1856; redescreve as espécies que teve ensejo de examinar, fazendo-as acompanhar das ilustrações correspondentes; transcreve
as diagnoses originais das formas que não conhece. Considera
Pseudonymus basiri (KLOSS, 1957) e Pseudonymus toddi (TRAVASSOS, 1954) como sinônimos de Pseudonymus leptocercus TODD,
1944.
No final do trabalho é dada relação das espécies consideradas
válidas, acompanhadas dos respectivos sinônimos.
Foi apresentada uma nota do presente à Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro, o que consta da ata do mês de maio
de 1958.

RESUME
Ce travail consiste en une étude générale dês nématodes
parasites de Hydrophilidae. y compris de leur récolte et montage.
Lê concept générique et de nomenclature de cê groupe de nématodes a été modifié, par Ia création d'une nouvelle sous-famille,
Gyõryiinae, et d'un genre nouveau, Gyôryia, cê dernier nom donné
aux nématodes jusqu'à maintenant faussement nommés Pseudonyrnus; 1'erreur a surgi em 1878 lorsque GALEB considera son
Ox:/uris (Helicothrix) spirotheca GYÕRY, 1856, identique à
rOxyuris spirothcca GYÕRY, 1856, alors qu'en réalité cê sont deux
sspèces différenciées.
Tòutes lês descriptions originales dês espèces qui n'ont pás
été vues par 1'auteur ont été reproduites, ainsi que lês redescriptions dês autres, accompagnées d'estampes et de commentaires.
Deux espèces nouvelles de Zon.othrix, TODD, 1942, ont été décrites, et Ia description de Oxyuris (Helicothrix) spirotheca GYÕRY,
1856 nec Oxyuris spirotheca GYÕRY, 1856, a été à une nouvelle
espèce créée pour celle descrite par GALEB en 1878.
D'autre part, Pseudon::mus basiri (KLOSS, 1957) a été considere synonyme de Pseudonymus toddi (TRAVASSOS, 1954), et
celuici, à son tour, synonyme de Pseudonymus leptocercus TODDI,
1944.
Enfin, une relation dês espèces considérées par l'auteur est
donnée, avec leurs synonymes.
Une note préalable sur cê travail a été publiée dans lê bulletin
de lês «Atas da Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro» (sessions
d'avril et de mai 1958) .

ZUSAMMENFASSUNG
Die Arbeit umfasst Studien ueber die Systematik der Nematoden, welche bei insekten der Familie Hydrophilidae parasitieren,
só wie die Technik der Beschaffnng von Material und die Vorbereitung dieses fuer Untersuchungen im Laboratorium.
Mit der Aufstellung einer neuen Gattung Gyôryia und seiner
Unterfamilie Gyõryiinae fuer de Nematoden irrtuemlicherweise
in die Gattung Pseudonymus eingereiht, wurde sowohl der generische Begriff der erwaehnten Gruppe, ais auch seine Nomenclatur,
geaendert.
Die Verfasserin kam zu dieser Schlussfolgerung durch die
Tatsache, dass Galeb im Jahre 1878 irrtuemlicherweise eine bis
heute unbekannte Art ais Oxyuris spirotheca GYÕRY, 1878, indem
er sie Oxyurís (Helicothrix) spirotheca GYÕRY, 1856, nannte.
Die Verfasserin besctireibt zwei neue Arten von Zonothrix
TODD, 1942, só wie eine dritte, welche auf einer original Bescheibung der Oxyuris (Helicothrix) spirotheca GYÕRY, 1856 beruht;
die nochmals von ihr beschriebenen Arten, welche sie gelegenheit
hatte zu untersuchen, sind mit entsprechenden Zeichnungen versehen; die von ihr nicht bekannten Arten wurden von original
Arbeiten abgeschrieben. Sie betrachtet Pseudonymus basiri
(KLOSS, 1957) und Pseudonymus toddi (TRAVASSOS, 1954) ais
gleichartig von Pseudonymus leptocercus TODD, 1944.
Am Ende der Arbeit gibt die Verfasserin eine Zusammenstellung der bis jetzt ais bekannt existierenden Arten mit den
zugehoerigen Synonymen an.
Von der Arbeit wurde der «Sociedade de Biologia do Rio de
Janeiro» ein Bericht vorgelegt, welcher in den Akten dieser Gesellschaft in Mai 1958 erschien.

SUMMARY
This work consists of a study, under systematic aspect, of
nematodes parasites of insects of the family Hydrophilidae,
including the technique of collecting and mounting them for a
laboratory examination.
The generic conceit of the group referred to hás been
modified with the creation of the new genus Gycryia and the
respective sub-family Gyõryiinea for nematodes wrongly included
in Pseudonymus, and therefore its nomenclature hás suffered the
consequent alteration. The author hás come to these conclusions
due to the fact of having verified that Galeb in 1878 wrongly
identified a species, till now unknown, Oxyuris spirotheca GYÕRY,
1856, naming it Oxt/uris (Helicothrix) spirotheca GYÕRY, 1856.
Two new species of Zonothrix TODD, 1942, and a third one
based on an original description of Oxyuris (Hclicothrix) spirotheca GALEB, 1878 nec O. spirotheca GYÕRY, 1856, as well as
the species the author had the opportunity to observe have been
redescribed, together with pictures; original diagnoses of unknown
forms are also transcribed.
On the other hand, Psendonymus tíasiri (KLOSS, 1957) and
Pseudont;mus toddi (TRAVASSOS, 1954) are considered by the
author as synonymous of Pseudonymus leptocercus TODD, 1944.
A list of the species considered valid is given at the end of
this work. together with synonymous.
A note of this work hás been presented to the Sociedade de
Biologia in Rio de Janeiro, and it is mencioned in the proceedings
of the month of May, 1958.
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