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RESUMO 

A investigação de parasitos em animais silvestres trata-se de uma relevante ferramenta 

no estudo da saúde de uma população e da qualidade do ecossistema, viabilizando a 

compreensão sobre determinadas relações entre parasitas, hospedeiros e ambiente. O presente 

trabalho tem como objetivo relatar casos de parasitismo por nematoide Chapiniella sp. em 

Chelonoidis carbonaria de um parque ecológico localizado em Jataí, Goiás, Brasil. Foram 

coletadas, sem manipulação direta dos animais, amostras fecais frescas de sete indivíduos 

cativos da espécie C. carbonaria residentes do Parque Ecológico Diacuí localizado no 

município de Jataí, Goiás. As amostras foram devidamente acondicionadas, armazenadas sob 

refrigeração adequada e encaminhadas para o Laboratório de Patologia e Parasitologia 

Veterinária (LPPV) da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Os exames coproparasitológicos 

para pesquisa de parasitas gastrointestinais foram realizados utilizando a técnica de flutuação 

de Willis. Após o procedimento, as amostras foram analisadas em microscopia de campo 

claro com adição de lugol. Em todas as amostras fecais examinadas foram encontrados ovos 

de nematódeos, morfologicamente identificados como ovos de Chapiniella spp., por 

apresentarem formato elipsoide, com casca fina, embrionados e tamanho em torno de 50 μm. 

De acordo com a literatura mundial, acredita-se que este seja o primeiro relato de ocorrência 

de Chapiniella spp. em C. carbonaria no estado de Goiás. Diante da escassez de informações 

complementares sobre o gênero Chapiniella, qualquer esforço para melhorar a compreensão 

do parasitismo requer uma revisão das informações atualmente disponíveis. 
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INTRODUÇÃO 

 Os répteis albergam um amplo espectro de parasitas invasores (como protozoários, 

nematóides, cestóides, pentastomídeos, acantocéfalos e trematódeos), especialmente 

considerando os silvestres originários de vida livre (MIHALCA et al., 2007; 

RADHAKRISHNAN et al., 2009; SCULLION & SCULLION., 2009; PAPINI et al., 2011; 

RATAJ et al., 2011). Normalmente, a infestação e infecção parasitária em répteis apresentam 

caráter assintomático (FREIRE et al., 2019). Entretanto, em situações de cativeiro, muitos 

fatores podem predispor a doença: estresse, temperatura ambiente, limpeza, manejo 

inadequado, doença concomitante, estado nutricional, idade e resposta do sistema 

imunológico do hospedeiro (PAPINI et al., 2011; RINALDI et al., 2012; AMARAL et al., 

2021).  

Os testudines são répteis amplamente distribuídos entre zonas tropicais e em 

determinadas zonas subtropicais de climas temperados do globo (DUTRA, 2014). A família 

Testudinidae, é a segunda maior família em número de espécies, englobando os 

representantes de habitats exclusivamente terrestres caracterizados por uma sólida carapaça 

córnea abobadada (ERNST & BARBOUR, 1989; DUTRA, 2014). A multiplicidade de 

biomas recorrentes no território brasileiro abrange uma fauna expressiva, que inclui, dentre 

outros táxons, 36 espécies de Testudines (MARTINELE et al., 2015; COSTA & BÉRNILS, 

2018). As únicas espécies de jabutis existentes no Brasil são Chelonoidis carbonaria (Spix, 

1824) e Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766) compartilhando características 

morfológicas, comportamentais e reprodutivas análogas (COSTA & BÉRNILS, 2014). As 

duas espécies, portanto, são comumente observadas em simpatria, principalmente em áreas de 

transição entre florestas úmidas e cerrado (FARIAS et al., 2007). Conhecido popularmente 

como jabuti-piranga, C. carbonaria (sinônimo: Geochelone carbonaria) destaca-se por uma 

maior abundância em áreas de clareira e secas típicas da savana e caatinga (BARROS et al., 

2012). 

Os nematóides relatados em jabutis englobam os oxiurídeos, ascarídeos, 

ancilostomídeos e estrongilídeos (HEDLEY et al., 2013). O diagnóstico do parasitismo 

geralmente é obtido pela revelação de elementos parasitários nas fezes (como ovos, larvas, 



 

 

oocistos e cistos) por procedimentos de flutuação de rotina com soluções saturadas de NaCl, 

ZnSo4 ou açúcar de Sheather (MODRÝ et al., 2001; MODRÝ et al., 2004; TRAVERSA et 

al., 2008; RADHAKRISHNAN et al., 2009; RINALDI et al., 2012). A investigação de 

parasitos em animais silvestres, portanto, trata-se de uma ferramenta proveitosa para o estudo 

da saúde de uma população e da qualidade do ecossistema, viabilizando a compreensão sobre 

determinadas relações entre parasitas, hospedeiros e ambiente (ALMONSAY & SANTOS, 

2002; FREIRE et al., 2019). 

O presente trabalho tem como objetivo relatar casos de parasitismo por nematóide 

Chapiniella sp. em C. carbonaria provenientes de um parque ecológico localizado em Jataí, 

Goiás, Brasil. O exame coproparasitológico como método diagnóstico foi realizado no 

Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária da Universidade Federal de Jataí.  

 

METODOLOGIA 

Foram coletadas, sem manipulação direta dos animais, amostras fecais frescas de sete 

indivíduos cativos da espécie C. carbonaria residentes do Parque Ecológico Diacuí localizado 

no município de Jataí, Goiás. As amostras foram acondicionadas em recipientes individuais 

limpos e esterilizados, contendo código de identificação dos indivíduos, e armazenadas sob 

refrigeração, sendo encaminhadas para o Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária 

da Universidade Federal de Jataí.  

Os exames coproparasitológicos para pesquisa de parasitas gastrointestinais foram 

realizados utilizando a técnica de flutuação de Willis descritas e adaptadas por Hoffman 

(1987). Após o procedimento, as amostras foram analisadas em microscopia de campo claro 

com adição de lugol para melhor visualização mediante coloração.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em todas as amostras fecais analisadas foram encontrados ovos de nematódeos, 

morfologicamente identificados como ovos de Chapiniella spp. (Figura 1), por apresentarem 

formato elipsóide, com casca fina, embrionados e tamanho em torno de 50μm, conforme 

descrito por VICENTE et al. (1993). 



 

 

 

Figura 1. Ovo de Chapiniella spp. encontrado em fezes de jabuti do Parque Ecológico Diacuí, 

Jataí, GO, Brasil. 

Trabalhos limitados foram realizados sobre a investigação de parasitos em C. 

carbonaria, sendo alguns endoparasitas conhecidos por doenças clínicas gerais em répteis 

(JACOBSON, 2007). No entanto, o gênero Chapiniella tornou-se alvo de considerável 

interesse por ser um dos únicos parasitas Strongyloidea de testudines (LICHTENFELS & 

STEWART, 1981). Atualmente, apenas seis espécies de Chapiniella spp. foram 

documentadas, sendo três relatadas na América do Sul. CHAPIN (1924) descreveu a primeira 

ocorrência de C. variabilis em C. denticulatus no estado do Pará, Brasil. FREIRE et al. 

(2017), por sua vez, registraram o segundo relato dessa espécie em C. denticulatus no estado 

do Piauí, Brasil, estendendo C. carbonaria como um novo hospedeiro. Na Venezuela, DIAZ-

UNGRIA & GALLARDO (1968) e CHABAUD & TCHEPRAKOFF (1977) registraram C. 

larensis e C. diazi, respectivamente, parasitando C. denticulatus. Considerando as outras três 

espécies, LICHTENFELS & STEWART (1981) descreveram C. chitwoodae e C. gallatii em 

Gopherus polyphemus no sul da Geórgia, EUA, incluindo C. jellisoni em uma tartaruga não 

identificada no Sudeste Asiático. Além do mais, MCGUIRE et al. (2013) relataram a presença 

de ovos de Chapiniella spp. em amostras fecais de populações de G. polyphemus na Géorgia, 

EUA. Por fim, recentemente, ovos de Chapiniella spp. em C. carbonaria foram observados 

por meio de técnicas de flutuação por  SPRINGER et al. (2020), em Granada, Índias 

Ocidentais.  



 

 

Apesar dos poucos registros sobre detecção de ovos de Chapiniella spp. em testudines 

terrestres, os novos registros envolvendo a espécie C. carbonaria amplificam a compreensão 

sobre Strongyloidea em testudines. As coleções parasitológicas documentadas por 

LICHTENFELS & STEWART (1981), por sua vez, embasaram a primeira evidência 

biogeográfica de que o gênero Chapiniella pode ter evoluído em testudines antes da deriva 

continental. Além do mais, características morfológicas do gênero ostentam traços 

substanciais na compreensão desses parasitas como pertencentes ao grupo mais primitivo da 

Strongyloidea (LINCHTENFELS, 1980). 

Não há registros específicos sobre o potencial de transmissão de Chapiniella spp. 

Depreende-se, portanto, que seja dependente da densidade de testudines (MCGUIRE et al., 

2013). Assim, a distribuição espacial das tocas dos jabutis no parque ecológico pode 

influenciar a transmissão entre a população de animais residentes. Na tríade 

hospedeiro/parasita/ambiente, o papel proeminente do meio complexifica a patogênese da 

doença em animais ectotérmicos, uma vez que muitos répteis cativos são mantidos em 

condições ambientais abaixo do ideal (SCULLION & SCULLION, 2009). Diante da 

diminuição do espaço concomitante à convivência com vários animais, jabutis em cativeiro 

tornam-se potenciais hospedeiros de alta carga parasitária do que em comparação com 

animais de vida livre, embora seja o estresse fator prepoderante responsável pela morte de 

testudines cativos parasitados (PÉREZ MATA et al., 2014; FREIRE et al., 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a literatura mundial, acredita-se que este seja o primeiro relato de 

ocorrência de Chapiniella spp. em C. carbonaria no estado de Goiás. Considerando que os 

indivíduos examinados foram selecionados de um grupo de jabutis residentes no Parque 

Ecológico Diacuí, atrelada ao fato de as espécies de Chapiniella terem um ciclo de vida 

direto, a transmissão pode ter facilitado a disseminação desse nematoide entre os demais 

testudines cativos. Diante da escassez de informações complementares sobre o gênero 

Chapiniella, qualquer esforço para melhorar a compreensão do parasitismo requer uma 

revisão das informações atualmente disponíveis. Não houve mortalidade registrada na 

população de jabutis investigada em nosso trabalho e nenhum sinal clínico de 

comprometimento gastrintestinal foi observado durante a coleta de fezes.  
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