
 

 

1Graduanda do Curso de Medicina Veterinária 
(UFJF). Email: mvargasmedvet@gmail.com
2 Graduando do Curso de Medicina Veterinária 
(UFJF). Email: pedrolima98@outlook.com
3 Professor adjunto - Universidade Federal de Juiz de Fora
Medicina Veterinária. E-mail: monteiro.rafael@ufjf.e

TREMÁTODAS EM 

  

RESUMO 

Várias espécies de Trematoda (
órgãos específicos ou mesmo acarretando efeitos 
parasitárias por trematódeos são comuns em répteis de vida livre, mas r
cativos também podem adquirir tais infecções, quando o ambiente do cativeiro 
reunir condições para transmissão se completar, ou quando o animal chega ao 
cativeiro infectado da natureza.
infectam répteis e quais os 
saúde destes animais. Materiais e métodos
anos de 2002 e 2019, 
Resultados e discussão 
112 espécies, todos Digenea, à exceção de uma espécie da subclasse 
Aspidogastrea. Ambientes e condições regionais e sazonais associadas a 
maior umidade são associadas a maiores prevalências nos répteis, por 
favorecerem os moluscos hospedeir
trematódeos podem causar doença
concomitantes debilitantes. Os sinais clínicos associados às infecções por 
trematódeos digenéticos são relacionados ao órgão ou sistema orgânico 
acometido. Apesar de frequentemente serem encontrados no trato 
gastrointestinal, o fígado, o pâncreas e os rins são os órgãos afetados que 
causam maior prejuízo orgânico ao hospedeiro. O dano hepático é causado 
pela migração das larvas pelo parênquima, formando 
aumento de volume e deposição de fibrina ao redor do órgão. 
adultos podem se alojar nos ductos intra e extra
As lesões pancreáticas se desenvolvem em fibrose, inflamação e perda de 
tecido. Nos rins, é observado dilatação tubular renal, nefrite intersticial crônica 
e acúmulo de detritos no lúmen do túbulo renal. É possível a ocorrência de 
glomerulonefrite por deposição de complexos imunes circulantes em resposta à 
presença dos trematodas. 
lesões granulomatosas nos órgãos, resultado da deflagração da reação 
inflamatória. Podem ocorrer outros efeitos, como isquemia tecidual, redução da 
fertilidade, predisposição a infecções bacterianas secundária
granulomatosas generalizadas resultantes da deflagração da resposta 
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Várias espécies de Trematoda (Digenea) podem infectar os répteis, afetando 
órgãos específicos ou mesmo acarretando efeitos sistêmicos. As infecções 
parasitárias por trematódeos são comuns em répteis de vida livre, mas r
cativos também podem adquirir tais infecções, quando o ambiente do cativeiro 
reunir condições para transmissão se completar, ou quando o animal chega ao 
cativeiro infectado da natureza. Objetivo - Compreender quais trematódeos 

répteis e quais os potenciais efeitos clínicos da infecção 
Materiais e métodos - Revisamos a literatura entre os 

anos de 2002 e 2019, englobando 12 trabalhos e 7 livros publicados. 
 - Esta revisão permitiu identificar no Brasil pelo menos 

, todos Digenea, à exceção de uma espécie da subclasse 
Aspidogastrea. Ambientes e condições regionais e sazonais associadas a 
maior umidade são associadas a maiores prevalências nos répteis, por 
favorecerem os moluscos hospedeiros intermediários. As infeções por 

causar doença quando há alta infestação
concomitantes debilitantes. Os sinais clínicos associados às infecções por 
trematódeos digenéticos são relacionados ao órgão ou sistema orgânico 

ido. Apesar de frequentemente serem encontrados no trato 
gastrointestinal, o fígado, o pâncreas e os rins são os órgãos afetados que 
causam maior prejuízo orgânico ao hospedeiro. O dano hepático é causado 
pela migração das larvas pelo parênquima, formando trajetos hemorrágicos, há 
aumento de volume e deposição de fibrina ao redor do órgão. 

se alojar nos ductos intra e extra-hepáticos, causando colangite. 
As lesões pancreáticas se desenvolvem em fibrose, inflamação e perda de 

o. Nos rins, é observado dilatação tubular renal, nefrite intersticial crônica 
e acúmulo de detritos no lúmen do túbulo renal. É possível a ocorrência de 
glomerulonefrite por deposição de complexos imunes circulantes em resposta à 
presença dos trematodas. Existem efeitos generalizados importantes como 
lesões granulomatosas nos órgãos, resultado da deflagração da reação 
inflamatória. Podem ocorrer outros efeitos, como isquemia tecidual, redução da 
fertilidade, predisposição a infecções bacterianas secundária
granulomatosas generalizadas resultantes da deflagração da resposta 
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. As infecções 

parasitárias por trematódeos são comuns em répteis de vida livre, mas répteis 
cativos também podem adquirir tais infecções, quando o ambiente do cativeiro 
reunir condições para transmissão se completar, ou quando o animal chega ao 

Compreender quais trematódeos 
potenciais efeitos clínicos da infecção sobre a 

Revisamos a literatura entre os 
12 trabalhos e 7 livros publicados. 

asil pelo menos 
, todos Digenea, à exceção de uma espécie da subclasse 

Aspidogastrea. Ambientes e condições regionais e sazonais associadas a 
maior umidade são associadas a maiores prevalências nos répteis, por 

s infeções por 
infestação ou afecções 

concomitantes debilitantes. Os sinais clínicos associados às infecções por 
trematódeos digenéticos são relacionados ao órgão ou sistema orgânico 

ido. Apesar de frequentemente serem encontrados no trato 
gastrointestinal, o fígado, o pâncreas e os rins são os órgãos afetados que 
causam maior prejuízo orgânico ao hospedeiro. O dano hepático é causado 

trajetos hemorrágicos, há 
aumento de volume e deposição de fibrina ao redor do órgão. Os parasitas 

, causando colangite. 
As lesões pancreáticas se desenvolvem em fibrose, inflamação e perda de 

o. Nos rins, é observado dilatação tubular renal, nefrite intersticial crônica 
e acúmulo de detritos no lúmen do túbulo renal. É possível a ocorrência de 
glomerulonefrite por deposição de complexos imunes circulantes em resposta à 

Existem efeitos generalizados importantes como 
lesões granulomatosas nos órgãos, resultado da deflagração da reação 
inflamatória. Podem ocorrer outros efeitos, como isquemia tecidual, redução da 
fertilidade, predisposição a infecções bacterianas secundárias e lesões 
granulomatosas generalizadas resultantes da deflagração da resposta 
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inflamatória. As alterações orgânicas locais e sistêmicas podem comprometer a 
longevidade ou reprodução dos répteis, principalmente em animais cativos 
alojados em condições inad
técnica para ovos pesados (Hoffman, p.ex.) é fundamental para 
répteis infectados no plantel, seja na quarentena de recém
animais mantidos em ambientes externos que podem favorecer inf
vindas de natureza. O tratamento deve ser realizado com drogas específicas 
anti-trematódeos, tal como 
sanitário ambiental e o combate aos hospedeiros intermediários invertebrados 
e vertebrados (moluscos, insetos, lagartixas), para evitar o estabelecimento de 
um ciclo local de transmissão. 
podem causar lesões e anormalidades orgânicas capazes de acarretar a morte 
de répteis infectados. O diagnóstico e tratamento 
para salvaguardar a saúde do animal infectado. Os dados encontrados indicam 
que a presença de sinais clinícos e a letalidade dependem do estado de saúde 
do animal, da espécie e da quantidade de parasitos presentes no organismo.
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inflamatória. As alterações orgânicas locais e sistêmicas podem comprometer a 
longevidade ou reprodução dos répteis, principalmente em animais cativos 
alojados em condições inadequadas. O exame coproparasitológico com uma 
técnica para ovos pesados (Hoffman, p.ex.) é fundamental para 
répteis infectados no plantel, seja na quarentena de recém-chegados, seja em 
animais mantidos em ambientes externos que podem favorecer inf
vindas de natureza. O tratamento deve ser realizado com drogas específicas 

trematódeos, tal como Praziquantel. Além disso, é fundamental o manejo 
sanitário ambiental e o combate aos hospedeiros intermediários invertebrados 

os, insetos, lagartixas), para evitar o estabelecimento de 
um ciclo local de transmissão. Conclusão - As infecções por trematódeos 
podem causar lesões e anormalidades orgânicas capazes de acarretar a morte 
de répteis infectados. O diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais 
para salvaguardar a saúde do animal infectado. Os dados encontrados indicam 
que a presença de sinais clinícos e a letalidade dependem do estado de saúde 
do animal, da espécie e da quantidade de parasitos presentes no organismo.
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inflamatória. As alterações orgânicas locais e sistêmicas podem comprometer a 
longevidade ou reprodução dos répteis, principalmente em animais cativos 

equadas. O exame coproparasitológico com uma 
técnica para ovos pesados (Hoffman, p.ex.) é fundamental para localizar 

chegados, seja em 
animais mantidos em ambientes externos que podem favorecer infecções 
vindas de natureza. O tratamento deve ser realizado com drogas específicas 

Praziquantel. Além disso, é fundamental o manejo 
sanitário ambiental e o combate aos hospedeiros intermediários invertebrados 

os, insetos, lagartixas), para evitar o estabelecimento de 
As infecções por trematódeos 

podem causar lesões e anormalidades orgânicas capazes de acarretar a morte 
precoce são fundamentais 

para salvaguardar a saúde do animal infectado. Os dados encontrados indicam 
que a presença de sinais clinícos e a letalidade dependem do estado de saúde 
do animal, da espécie e da quantidade de parasitos presentes no organismo. 


