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RESUMO 

No Brasil, 31 espécies de quelônios são registradas, entretanto duas espécies se 

destacam, sendo o Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria) e o Jabuti-tinga (Chelonoidis 

denticulata). Apesar de ser um animal silvestre, a criação de jabutis e o convívio destes com 

humanos têm aumentado, da mesma maneira, a prática de consumo deste animal e seus ovos é 

descrita em relatos históricos e culturais. Uma vasta diversidade de parasitas pode ser 

encontrada em répteis silvestres e de estimação, dentre esses, parasitas pertencentes aos 

nematódeos, cestódeos, trematódeos e protozoários. Baseado em análises coproparasitológicas 

exploratórias realizadas pelo Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária da 

Universidade Federal de Jataí, objetivou-se relatar casos de parasitismos por nematóide 

Sauricola spp. em Chelonoidis carbonaria advindos do Parque ecológico Diacuy localizado no 

município de Jataí, Goiás, Brasil. Foram coletadas amostras fecais de exemplares da espécie 

Chelonoidis carbonaria, com o propósito de investigação qualitativa de parasitas, processadas 

por técnica de flutuação e analisadas em lâminas temporárias em microscópio óptico. Foram 

encontrados ovos elipsóides de estrongilídeos, com casca fina e com tamanho aproximado de 

100 μm, que foram identificados como ovos de Sauricola spp. Contudo, diante da carência de 

informações e relatos sobre o gênero Sauricola acredita-se ser o primeiro relato em Goiás, 

Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Os jabutis são quelônios de hábitos terrestres, pertencentes à ordem Testudines, família 

Testudinidae e diferenciam-se de outros répteis por apresentarem casco convexo de carapaça 

arqueada composta por estrutura óssea formada pelas vértebras do tórax e costelas, 

características que lhes confere proteção contra predadores, variações climáticas e pressões 

ambientais (ERNST & BARBOUR, 1989; GRASSI et al., 2021; CONCEIÇÃO et al., 2009). 

No Brasil, 31 espécies de quelônios são registradas, entretanto duas espécies se destacam por 

serem amplamente distribuídas em todo o território nacional, dentre essas o Jabuti-piranga 

(Chelonoidis carbonaria) e o Jabuti-tinga (Chelonoidis denticulata) (BARROS et al., 2012; 

SILVA et al., 2021). 

O Jabuti-tinga está presente em áreas de florestas da Amazônia, Centro-oeste, e em 

menor escala, Região Sudeste, já os “Jabutis de patas vermelhas”, popularmente conhecidos 

como Jabuti-piranga, podem ser encontrados em zonas tropicais da América do Sul: nas 

Guianas, Venezuela, Equador, Paraguai, algumas ilhas do Caribe (FARIA & MARIANA, 

2001) e no Brasil é encontrado do Nordeste ao Sudeste, em áreas de clareira e seca típicas de 

savana e caatinga, podendo ainda ser observado comumente em áreas de transição entre 

florestas úmidas e cerrados (BARROS et al., 2012; SILVA et al., 2021). 

Apesar de ser um animal silvestre, a criação de jabutis e o convívio destes com humanos 

têm aumentado, da mesma maneira, a prática de consumo deste animal e seus ovos é descrita 

em relatos históricos e culturais (SILVEIRA et al., 2014; BRITO et al., 2016). O aumento 

constante dessa relação entre animal silvestre e humanos tem sido motivo de preocupação para 

órgãos ambientais, uma vez que a introdução de espécies hospedeiras exóticas e seus patógenos 

sinaliza um possível risco à saúde pública (NUNES et al., 2010). Embora animais silvestres 

possam ser comercializados atualmente por criatórios legalizados cadastrados junto aos órgãos 

estaduais do meio ambiente, o Jabuti-piranga é uma das espécies mais apreendidas em função 

do tráfico e criação ilegal (TRAJANO & CARNEIRO, 2019; SILVA et al., 2021). 

Uma vasta diversidade de parasitas pode ser encontrada em répteis silvestres e de 

estimação, dentre esses, parasitas pertencentes aos nematódeos, cestódeos, trematódeos e 

protozoários (RATAJ et al., 2011; SPRINGER et al., 2020). Acredita-se que todos os répteis 

de vida livre albergam parasitas, porém sua carga parasitária é baixa de modo que a infestação 

e infecção dificilmente dão origem a sinais clínicos. Em contrapartida, animais confinados em 

cativeiro podem predispor a doenças devido ao estresse em espaço limitado de circulação, 



 
temperatura ambiente, limpeza, manejo inadequado, doença concomitante, estado nutricional, 

idade e resposta imunológica do hospedeiro (WILSON & CARPENTER, 1996; PAPINI et al., 

2011; RATAJ et al., 2011; RINALDI et al., 2012; MACHIN, 2015; AMARAL et al., 2021). 

Diante disso, o presente trabalho foi baseado em análises coproparasitológicas 

exploratórias realizadas pelo Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária da 

Universidade Federal de Jataí e tem como objetivo relatar casos de parasitismos por nematoide 

Sauricola spp. em Chelonoidis carbonaria advindos do Parque ecológico Diacuy localizado no 

município de Jataí, Goiás, Brasil. 

 

METODOLOGIA 

Foram coletadas amostras fecais de exemplares da espécie Chelonoidis carbonaria, com 

o propósito de investigação qualitativa de parasitas destes animais criados no Parque ecológico 

Diacuy, localizado no município de Jataí, Goiás. As amostras foram recolhidas em frascos 

limpos, esterilizados e identificados com os respectivos códigos de cada animal e armazenadas 

sob refrigeração. 

Posteriormente, foram encaminhadas para análise coproparasitológica no Laboratório 

de Patologia e Parasitologia Veterinária da Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. A 

técnica de flutuação de Willis, foi empregada para a investigação de parasitas gastrointestinais. 

Após a técnica, as amostras foram distribuídas em lâminas temporárias e visualizadas em 

microscopia óptica de campo claro com adição de lugol para melhor visualização mediante 

coloração.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os animais cujas amostras foram coletadas, encontravam-se saudáveis, porém com 

indicativo de diarreia. Considerando a presença de sinais clínicos inespecíficos em répteis, o 

exame coproparasitológico se faz importante para o diagnóstico e monitoração de endoparasitas 

permitindo intervenção adequada antes de introduzir os animais e seus respectivos parasitas em 

meio a outros indivíduos (WILSON & CARPENTER, 1996; ELLERD et al., 2022).  

Foram encontrados ovos elipsóides de estrongilídeos, com casca fina e com tamanho 

aproximado de 100 μm, que foram identificados como ovos de Sauricola spp. conforme 

VICENTE et al., (1993). Frequentemente são diagnosticados parasitas gastrointestinais em 

tartarugas em cativeiro, através de exames fecais de rotina (WILKINSON, 2004,, MATA et al., 



 
2014). Diante da variedade de parasitas relatados, são incluídos oxiurídeos, ascarídeos e 

nematóides estrongilídeos como os mais comuns em tartarugas (WILKINSON, 2004, 

HEDLEY et al., 2013; MATA et al., 2014). Entretanto, apesar do relato corriqueiro de 

infecções, os dados sobre a prevalência desses parasitas em populações de tartarugas em 

cativeiro são insuficientes (HEDLEY et al., 2013). O diagnóstico parasitário pode ser obtido 

através da identificação de elementos parasitários como ovos, larvas, oocistos e cistos nas fezes 

por procedimentos de flutuação de rotina e utilização de NaCl saturado, ZnSo4 ou soluções de 

açúcar de Sheather (MIHALCA, 2002; MODRÝ et al., 2001, 2004; RADHAKRISHNAN et 

al., 2009; TRAVERSA et al., 2008; RINALDI et al., 2012). 

 

 
Figura 1 - Ovo de Sauricola spp. encontrado em jabuti (Chelonoidis carbonaria) do Parque 

Ecológico Diacuy em Jataí, GO, Brasil. 

 

Os nematóides gastrointestinais, por sua vez, atuam como mutualistas em tartarugas, 

promovendo o surgimento de sinais clínicos (ROCA, 1999; MARTÍNEZ, 2007; JULCA et al., 

2014). O Sauricola sauricola é um nematódeo da família Strongylidae que age penetrando os 

tecidos gastrointestinais, induzindo a formação de granulomas, infiltrados eosinofílicos e 

linfocitários e tecido conjuntivo (JULCA et al., 2014). Sua primeira ocorrência foi descrita por 

CHAPIN (1924) em uma espécie de Chelonoidis denticulatus no estado do Pará, Brasil. 

Posteriormente, o Sauricola spp. foi descrito em um estudo realizado na Costa Rica com vinte 

e três tartarugas representando três famílias (BURSEY & BROOKS, 2011). 



 
O exame parasitológico em animais silvestres permite compreender algumas relações 

entre parasitas, hospedeiros e o ambiente, sendo assim, de grande importância para o estudo da 

saúde única (ALMONSAY & SANTOS, 2002; FREIRE et al., 2019). Apesar da descrição de 

diversos nematóides parasitas de répteis, há um número reduzido de revisões na literatura, em 

que aponta que pesquisas voltadas ao clado Testudines, principalmente jabutis, não são tão 

notáveis no Brasil em vista de outros grupos da herpetofauna (JACOBSON, 2007; FREIRE et 

al., 2019; MOURA et al., 2015.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da literatura disponível sobre Sauricolla spp., acredita-se que até o presente 

momento este seja o primeiro a ser relato em uma espécie Chelonoidis carbonaria no Estado 

de Goiás, Brasil. Levando em consideração o aumento do contato entre seres humanos e 

animais silvestres, assim como a carência de informações a respeito do gênero Sauricola, 

pesquisas realizadas a respeito da fauna silvestre e suas relações fazem-se de grande 

importância para maior compreensão e acesso a informações complementares. Quanto aos 

animais examinados, apesar da presença de sinal clínico (diarreia), não houve óbitos. 
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