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RESUMO 

 

As tartarugas marinhas têm distribuição cosmopolita, sendo representadas por apenas sete 

espécies, das quais cinco delas são encontradas no Brasil (Carreta caretta, Chelonia mydas, 

Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea e Dermochelys coriacea) sendo todas listadas 

sob algum grau de extinção. Diversas ameaças têm sido descritas acometendo as populações 

destes animais, como os aspectos naturais de predação, mudanças no ecossistema e doenças 

infecto-parasitárias, sendo nesse ultimo os digenéticos, nematódeos, hirudíneos e copepodes 

como os principais grupos de agentes parasitários. Devido à falta de conhecimento acerca dos 

patógenos que acometem esses animais, objetivou-se com este estudo identificar a fauna 

parasitária de quatro espécies de tartarugas-marinhas (C. mydas, C. caretta, E. imbricata e L. 

olivacea) provenientes de encalhes na costa dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte 

durante o período de 2010 a 2019. Todos os animais analisados neste trabalho foram 

encontrados mortos em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o 

período de reabilitação na base do Projeto Cetáceos da Costa Branca. Foram realizadas 

biometrias e necropsias dos animais por este projeto. Durante a necropsia, todos os orgãos 

foram analisados e os parasitos coletados foram fixados em formol a 10% e conservados em 

álcool a 70% em frascos rotulados e enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e 

Animais Silvestres. Os helmintos coletados foram clarificados e corados. Foi analisada a 

morfometria visando à identificação dos espécimes parasitários conforme chaves de 

identificação. Os índices ecológicos parasitários de prevalência, intensidade média e 

abundância média foram calculados. Foram identificadas nove espécies pertencentes à 

subclasse Digenea, uma a subclasse Copepoda, uma ao filo Nematoda e uma a ordem 

Hirudinea. Dentre as espécies identificadas, três delas são relatadas pela primeira vez na costa 

brasileira, sendo dois digenéticos (Octangium hyphalum e O. sagitta) e um copepode 

(Balenophilus manatorum). Outros cinco parasitos são relatados ocorrendo em novos 

hospedeiros, os digenéticos Neoctangium travassosi, Pleurogonius lobatus, Rhytidodes 

gelatinosus e Deuterobaris proteus e o nematódeo Sulcascaris sulcata. 

 

Palavras-chave: Tartarugas-marinhas, Endoparasitos, Ectoparasitos, Helmintos, Conservação 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Sea turtles have a cosmopolitan distribution, being represented by only seven species, of 

which five of them are found in Brazil (Carreta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys 

imbricata, Lepidochelys olivacea and Dermochelys coriacea) all being listed under some 

degree of extinction. Several threats have been described affecting the populations of these 

animals, such as natural aspects of predation, changes in the ecosystem and infectious and 

parasitic diseases, with the latter being the digenetics, nematodes, hirudins and copepods as 

the main groups of parasitic agents. Due to the lack of knowledge about the pathogens that 

affect these animals, the aim of this study was to identify the parasitic fauna of four species of 

sea turtles (C. mydas, C. caretta, E. imbricata and L. olivacea) from strandings on the coast of 

the states of Ceará and Rio Grande do Norte during the period from 2010 to 2019. All animals 

analyzed in this study were found dead in a natural environment or died of complications 

during the rehabilitation period at the base of the Cetacean Project of Costa Branca. 

Biometrics and necropsies of the animals were performed for this project. During the 

necropsy, all organs were analyzed and the collected parasites were fixed in 10% 

formaldehyde and preserved in 70% alcohol in labeled flasks and sent to the ‘Laboratório de 

Estudos em Imunologia e Animais Silvestres’. The collected helminths were clarified and 

stained. Morphometry was analyzed in order to identify parasitic specimens according to 

identification keys. The parasitic ecological indices of prevalence, average intensity and 

average abundance were calculated. Nine species belonging to the Digenea subclass, one to 

the Copepoda subclass, one to the Phylum Nematoda and one to the Hirudinea order were 

identified. Among the identified species, three of them are reported for the first time on the 

Brazilian coast, two of which are digenetic (Octangium hyphalum and O. sagitta) and one 

copepode (Balenophilus manatorum). Another five parasites are reported to occur in new 

hosts, the digenetics Neoctangium travassosi, Pleurogonius lobatus, Rhytidodes gelatinosus 

and Deuterobaris proteus and the nematode Sulcascaris sulcata. 

 

Keywords: Sea turtles, Endoparasites, Ectoparasites, Helminths, Conservation 
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Resumo: 

Aumentos recentes no surgimento de doenças infecciosas revelaram a importância da 

compreensão dos efeitos das interações entre hospedeiros e seus parasitos. O estudo dos ecto e 

endoparasitos podem fornecer informações sobre a ecologia de seus hospedeiros e auxiliar nas 

avaliações das populações, padrões de migração e ecologia trófica de tartarugas-marinhas. 

Contudo, pouco se sabe sobre os parasitos desses animais, sendo um grupo mundialmente de 

espécies ameaçadas de extinção. É apresentada neste trabalho uma revisão da literatura sobre 

a ecologia e fauna parasitária encontrados em tartarugas-marinhas ao longo da costa brasileira 

e na América do Sul, considerando também sua distribuição global. Os resultados aqui 

obtidos mostram que nos últimos anos houve um aumento no número de estudos que 

relataram as espécies parasitárias das tartarugas no Brasil, o que consequentemente aumentou 

a lista de espécies parasitárias, entretanto nos demais países da América do Sul esses estudos 

continuam escassos. A fauna parasitária destes animais no Brasil é composta por 45 espécies 

de trematódeos digenéticos em 11 famílias, um aspidogastreo de uma família, quatro espécies 

de nematóides de duas famílias e duas espécies de hirudíneos de uma família. 

 

Palavras-Chave: Saúde animal; Aspidogastreo; Digenéticos; Nematóides; Hirudíneos 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

As tartarugas-marinhas são répteis adaptados à vida aquática com características que 

permitem sua sobrevivência no ambiente marinho. Apresentam carapaça mais achatada, 

conferindo lhes maior hidrodinâmica, patas em forma de nadadeiras, mais eficientes para 

moverem-se embaixo da água, glândulas de sal, responsáveis pela osmorregulação, além da 

capacidade de permanecerem durante longos períodos embaixo d’água (SANTOS et al., 2011; 

EDRIS et al., 2018). 
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Existem sete espécies de tartarugas-marinhas no mundo, sendo que cinco espécies de 

tartarugas-marinhas que ocorrem no Brasil (Carreta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys 

imbricata, Lepidochelys olivacea e Dermochelys coriacea) são listadas, nacional e 

internacionalmente, sob algum grau de ameaça de extinção (IUCN, 2019). 

Estes animais são parasitados por varias espécies de endoparasitos, principalmente 

nematódeos e trematódeos digenéticos e ectoparasitos (SANTORO; MATTIUCCI, 2009). 

Diferentes hábitos de uso de habitat e alimentação de tartarugas-marinhas influenciam a 

composição e a riqueza das comunidades de parasitos de diferentes áreas geográficas 

(SANTORO et al., 2006). 

No Brasil, a fauna parasitária de tartarugas-marinhas é representada principalmente 

pela Classe Trematoda, Filo Platyhelminthes com 46 espécies registradas até o momento e 

Filo Nematoda, com o registro de quatro espécies (WERNECK; SILVA 2016). Pelo fato das 

tartarugas-marinhas possuírem hábito migratório entre as áreas de desenvolvimento, 

alimentação e desova, é possível que ocorra um número maior de espécies parasitárias no país 

(MEDINA, 2013). 

Realizar analises parasitológicas nestes animais marinhos continuam sendo estudadas 

e seus resultados contribuem para uma melhor compreensão da ecologia e dos parasitos deste 

grupo de hospedeiros. Assim, o objetivo do artigo foi realizar revisão de literatura abrangente 

desde a dinâmica e ecologia até as espécies parasitárias encontradas em tartarugas-marinhas 

no Brasil e América do Sul. 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

As tartarugas-marinhas que ocorrem no Brasil são classificadas em duas famílias 

pertencentes à ordem Testudines e a classe Reptilia, sendo a família Cheloniidae (Oppel, 

1811) com quatro gêneros descritos: gênero Chelonia (Brongniart, 1800), gênero Caretta 

(Rafinesque, 1814), gênero Eretmochelys (Fitzinger, 1843) e gênero Lepidochelys (Fitzinger, 

1843). Já a familia Dermochelyidae (Fitzinger, 1843) possui apenas o gênero Dermochelys 

(Blainville, 1816) descrito. Cada gênero apresenta apenas uma espécie ocorrendo no Brasil: 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758), Caretta caretta (Linnaeus, 1758), Eretmochelys imbricata 

(Linnaeus, 1766), Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) e Dermochelys coriacea 

(Vandelli, 1761) (REIS; GOLDBERG, 2017). Além disso, as tartarugas-marinhas (Figura 1) 

são conhecidas como Tartaruga-verde ou Green turtle (C. mydas), Tartaruga-cabeçuda ou 

Loggerhead turtle (C. caretta), Tartaruga-de-pente ou Hawksbill turtle (E. imbricata), 
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Tartaruga-oliva ou Olive ridley turtle (L. olivacea) e Tartaruga-de-couro ou Leatherback turtle 

(D. coriacea). 

 

Reino Animalia 

     Filo Chordata 

          Classe Reptilia 

               Ordem Testudines 

                    Subordem Cryptodira 

                         Família Cheloniidae 

                              Gênero Chelonia 

                                   Espécie Chelonia mydas 

                              Gênero Caretta 

                                   Espécie Caretta caretta 

                              Gênero Eretmochelys 

                                   Espécie Eretmochelys imbricata 

                              Gênero Lepidochelys 

                                   Espécie Lepidochelys olivacea 

                         Família Dermochelyidae 
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Figura 1: Espécies de tartarugas-marinhas. (a) C. mydas, (b) C. caretta, (c) E. imbricata, (d) 

L. olivacea, (e) D. coriacea. Fonte: Banco de dados do TAMAR. 

 

1.3 ECOLOGIA DE TARTARUGAS-MARINHAS 

As tartarugas-marinhas atravessaram as eras geológicas com poucas modificações na 

sua morfologia e estão entre os animais mais antigos do planeta, com origem há 

aproximadamente 150 milhões de anos. São migradoras, passam a vida no mar e sobem às 

praias exclusivamente para desovar. Nascem e vivem em áreas diferentes, por essa razão 

ainda há muitas lacunas no conhecimento científico sobre a sua ecologia (PUPO et al., 2006; 

SANTANA et al., 2009). 

a b 

c d 

e 
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O consumo humano de tartarugas-marinhas e seus ovos é um hábito histórico de 

muitas comunidades litorâneas em todo o mundo, e o aumento desta exploração deu início ao 

desequilíbrio das populações de tartarugas, que desde então têm se reduzido acentuadamente 

nos últimos anos. As principais ameaças para a sobrevivência destes animais tem sido o 

aumento da pressão das artes de pesca e as alterações do meio ambiente (CARDOSO, 2012). 

Com exceção da tartaruga-oliva (L. olivacea) e da tartaruga-de-couro (D. coriacea), 

todas as outras que ocorrem na costa brasileira preferem águas rasas para se alimentar, isto 

torna muito comum a presença de tartarugas-marinhas próximo à costa, e as consequentes 

capturas incidentais por redes de pesca. A captura incidental de tartarugas-marinhas por 

equipamentos de pesca é uma das maiores ameaças para a sobrevivência dessas populações 

(COLUCHI, 2006; SALES et al., 2008; SILVA et al., 2010). 

Os fatores ligados ao desenvolvimento costeiro desordenado e que causam um 

impacto negativo nas populações de tartarugas-marinhas são: movimentação da areia da praia, 

fotopoluição, tráfego de veículos, presença humana nas praias, portos, ancoradouros, 

ocupação da orla e a exploração de óleo e gás (CASTILHOS et al., 2011). 

Segundo Poloczanska et al. (2009), são geralmente vistas como vulneráveis às 

alterações climáticas devido ao papel que a temperatura desempenha na determinação do sexo 

dos embriões (o aumento da temperatura na ordem de 2°C pode causar a feminização de toda 

uma população). Além disto, por se tratar de espécies de natureza altamente migratórias, 

mudanças de disponibilidade de recursos alimentares, de circulação de correntes marinhas e 

ventos podem comprometer seu ciclo de vida longo e complexo. 

As espécies que ocorrem no Brasil estão classificadas como ameaçadas (categorias 

"Vulnerável", "Em Perigo" ou "Criticamente em Perigo") na Lista Vermelha da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2019) e estão incluídas na Lista 

Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2019). 

 

1.4 IDENTIFICAÇÃO DE TARTARUGAS-MARINHAS 

Altamente reconhecíveis por causa de sua carapaça ou concha dorsal (superior), que é 

formada quando a tartaruga está no ovo. Essa concha óssea é coberta por uma camada 

superficial de escudos de queratina e as tartarugas produzem novos escudos a cada período de 

crescimento e retêm ou eliminam os escudos do período de crescimento anterior 

(PRITCHARD; MORTIMER, 1999; ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006). 
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Ao contrário das carapaças duras, as carapaças de couro não têm escudos 

queratinizados, mas sim uma pele coriácea que se debruça sobre uma mistura perdida de 

placas ósseas finas conectadas por cartilagem mole, e sob a casca de couro, fica uma camada 

espessa de gordura oleosa e tecido fibroso (ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006; 

ALMEIDA et al., 2011b). 

As principais características das tartarugas-marinhas incluem a presença ou ausência 

de cristas longitudinais completas ao longo da carapaça (Dermochelyidae) versus uma casca 

queratinosa dura (Cheloniidae). Na família Cheloniidae, as quatro espécies são caracterizadas 

e distinguidas uma da outra pelo número e padrões de determinadas escalas na cabeça, a 

forma das mandíbulas, o número de garras e o número e padrão das placas ou escudos na 

carapaça. Os números e padrões de escudos carapaciais são características-chave na 

identificação de tartarugas-marinhas (MADER, 2006; REIS; GOLDBERG, 2017). 

A tartaruga-verde (Chelonia mydas) possui carapaça com quatro pares de placas 

laterais, sendo que as placas são justapostas. A coloração é verde-acinzentada e o ventre é 

branco nas populações do Atlântico. Os filhotes possuem o dorso negro e o ventre branco. A 

cabeça possui um par de placas (ou escudos) pré-frontais e quatro pares de escudos pós-

orbitais (Figura 2) (ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006). 

 

 

Figura 2: Identificação da tartaruga-verde - Chelonia mydas. FONTE: Banco de dados do 

TAMAR. 

 

Na tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), a carapaça possui cinco pares de placas 

laterais justapostas; a coloração é marrom-amarelada; o ventre é amarelo-claro; a cabeça 

possui dois pares de placas (ou escudos) pré-frontais e três pares pós-orbitais. O tamanho da 

cabeça é grande e relativamente desproporcional ao corpo (Figura 3) (ALFARO; KOIE; 

BUCHMANN, 2006). 
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Figura 3: Identificação da tartaruga-cebeçuda - Caretta caretta. FONTE: Banco de dados do 

TAMAR. 

 

A tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) possui carapaça com quatro pares de 

placas laterais de coloração marrom, sendo que as placas são sobrepostas; a cabeça possui 

dois pares de placas (ou escudos) pré-frontais e três pares de pós-orbitais; o ventre é amarelo-

claro (Figura 4) (ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006). 

 

Figura 4: Identificação da tartaruga-de-pente - Eretmochelys imbricata. FONTE: Banco de 

dados do TAMAR. 

 

 Já a tartaruga-oliva (Lepdochelys olivacea) possui carapaça com 5 a 9 pares 

(normalmente seis) de placas laterais, sendo que as placas são assimétricas; a coloração dorsal 

é verde-oliva e o ventre é amarelo-claro; a cabeça possui dois pares de placas (ou escudos) 

pré-frontais e três pares pós-orbitais (Figura 5) (ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006). 
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Figura 5: Identificação da tartaruga-oliva - Lepdochelys olivacea. FONTE: Banco de dados 

do TAMAR. 

 

A tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) possui a carapaça com sete quilhas 

longitudinais, sem placas; a coloração é negra com manchas brancas, azuladas e rosadas; a 

cabeça e as nadadeiras são recobertas de pele sem placas ou escudos; a coloração do ventre é 

similar à carapaça, porém com manchas mais claras (Figura 6) (ALFARO; KOIE; 

BUCHMANN, 2006). 

 

Figura 6: Identificação da tartaruga-de-couro - Dermochelys coriacea. FONTE: Banco de 

dados do TAMAR. 

 

1.5 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

Das sete espécies de tartarugas-marinhas que ocorrem no mundo, duas têm 

distribuição restrita: no nordeste da Austrália a Natator depressus e no Golfo do México a 

Lepidochelys kempi (ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006). As outras cinco tartarugas são 

circunglobais e ocorrem na costa brasileira, sendo elas a tartaruga-verde (C. mydas); 
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tartaruga-de-pente (E. imbricata); tartaruga-de-couro (D. coriacea); tartaruga cabeçuda (C. 

caretta) e a tartaruga-oliva (L. olivacea) (WERNECK; SILVA, 2016). 

A espécie C. mydas possui distribuição desde os trópicos até as zonas temperadas, 

sendo a espécie de tartaruga-marinha que apresenta hábitos mais costeiros, utilizando 

inclusive estuários de rios e lagos (Figura 7). No Brasil, as desovas ocorrem principalmente 

nas ilhas oceânicas de Trindade (ES), Atol das Rocas (RN) e Fernando de Noronha (PE). Na 

costa brasileira, áreas de desova secundárias ocorrem no litoral norte do estado da Bahia. 

Esporadicamente ocorrem também ninhos nos estados do Espírito Santo, Sergipe e Rio 

Grande do Norte. Ocorrências não reprodutivas são registradas em toda a costa do Brasil e 

também nas ilhas (ALMEIDA et al., 2011a). 

 

Figura 7: Mapa de distribuição geográfica mundial da tartaruga-marinha Chelonia mydas. 

Fonte: SWOT e OBIS-SEAMAP. 

 

Já a espécie E. imbricata tem distribuição em águas tropicais e, em menor extensão, 

em águas subtropicais (Figura 8) (IUCN, 2019). No Brasil, as áreas de desova distribuem-se 

desde os estados do Espírito Santo ao Ceará, porém desovas regulares com maior 

concentração encontram-se apenas no litoral norte do estado da Bahia e Sergipe, e no litoral 

sul do Rio Grande do Norte. Há evidências de desovas regulares, mas em menor número, no 

estado de Pernambuco e no norte do Rio Grande do Norte (MOURA et al., 2009; 

MARCOVALDI et al., 2011). 
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Figura 8: Mapa de distribuição geográfica mundial da tartaruga-marinha Eretmochelys 

imbricata. Fonte: SWOT e OBIS-SEAMAP. 

 

A L. olivacea tem distribuição circunglobal e no Brasil a área prioritária de reprodução 

está localizada entre o litoral sul do estado de Alagoas e o litoral norte da Bahia com maior 

densidade de desovas no estado de Sergipe (Figura 9). Ocorrências reprodutivas, em menor 

densidade, também são registradas no estado do Espírito Santo. Desovas ocasionais já foram 

registradas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará (TAMAR, 2019; 

CASTILHOS et al., 2011). 

 

 

Figura 9: Mapa de distribuição geográfica mundial da tartaruga-marinha Lepidochelys 

olivacea. Fonte: SWOT e OBIS-SEAMAP. 

 

A espécie Caretta caretta também apresenta distribuição circunglobal e ocorrências de 

indivíduos em diferentes estágios de vida são registradas na costa de diversos estados do 

Brasil, entre o Pará e o Rio Grande do Sul (Figura 10). No Brasil, as áreas prioritárias de 

desova estão localizadas no norte da Bahia, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e Sergipe 
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e áreas secundárias ocorrem em alguns pontos dos litorais do Espírito Santo e sul da Bahia. 

Desovas ocasionais foram registradas em Parati (RJ), litorais norte de São Paulo, Pontal do 

Peba (AL), litoral do Ceará, Pipa (RN), Santa Catarina e Rio Grande do Sul (SALES et al., 

2008, REIS et al., 2009; SANTOS et al., 2011). 

 

Figura 10: Mapa de distribuição geográfica mundial da tartaruga-marinha Caretta caretta. 

Fonte: SWOT e OBIS-SEAMAP. 

 

A espécie Dermochelys coriacea é cosmopolita, ocorrendo nos oceanos tropicais e 

temperados de todo o mundo, chegando próximo de águas subárticas, vivendo usualmente na 

zona oceânica durante a maior parte da vida (Figura 11). Existem registros de ocorrências de 

encalhes nos estados do Maranhão, Pará; Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (SANTANA et al., 2007; 

FIGUEIREDO et al., 2008). A área conhecida com desovas regulares de D. coriacea situa-se 

no litoral norte do Espírito Santo, com relatos de desovas ocasionais no Rio Grande do Norte, 

Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ALMEIDA et al., 2011b). 

 

Figura 11: Mapa de distribuição geográfica mundial da tartaruga-marinha Dermochelys 

coriacea. Fonte: SWOT e OBIS-SEAMAP. 
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1.6 REPRODUÇÃO 

As tartarugas-marinhas apresentam maturação tardia e ciclo de vida longo, levando 

mais de uma década para atingir a maturidade sexual e podendo demorar de 40 a 60 anos para 

voltar ao mesmo local de nascimento para reproduzir pela primeira vez (IUCN, 2019). Em 

todas as espécies, as fêmeas realizam mais de uma postura por temporada, porém, não se 

reproduzem em anos consecutivos e o intervalo entre eventos reprodutivos pode variar entre 1 

a 9 anos, dependendo da espécie (ROSSI, 2007; SANTANA et al., 2009). 

Para a espécie L. olivacea, estudos mostram que na região do Oceano Pacífico esta 

espécie atinge a maturidade sexual entre 10 e 18 anos, estimando-se um tempo geracional de 

20 anos, porém, para outras regiões, não se sabe o período de tempo estimado a uma geração 

(CASTILHOS et al., 2011). No Brasil, a época de reprodução destes indivíduos inicia-se em 

setembro e segue até março, sendo que as fêmeas desovam de uma a três vezes a cada 

temporada reprodutiva, apresentando intervalo internidal médio de 22,5 dias (SILVA et al., 

2007; MATOS, 2009). 

A atividade reprodutiva das tartarugas verdes na costa Brasileira é semelhante entre as 

colônias que nidificam no Atol Rocas, Fernando de Noronha e na Ilha de Trindade, iniciando 

em dezembro e prolongando-se até maio ou início de junho (CAMILLO et al., 2009; 

DUARTE et al., 2011). As fêmeas que desovam no Atol das Rocas e Trindade apresentam 

comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) médio de 115,6 cm e em cada desova depositam 

uma média de 122 a 125 ovos, sendo que estas espécies apresentam ciclo de vida longo com 

maturação sexual entre 26 e 40 anos (ALMEIDA et al., 2011). 

E. imbricata apresenta maturação tardia e ciclo de vida longo, podendo demorar de 25 

a 35 anos para atingir a maturidade sexual (ZÁRATE et al., 2015). No Brasil, dos indivíduos 

que reproduzem no norte da Bahia e em Sergipe, a temporada ocorre principalmente entre 

novembro e março, já em Pipa (RN) a temporada de reprodução ocorre principalmente entre 

novembro e abril (REIS; GOLDBERG, 2017). Apresenta alta fecundidade com média de 120 

a 130 ovos por ninho, e várias ninhadas por época reprodutiva (MARCOVALDI et al., 2011). 

C. caretta é a espécie de tartaruga-marinha com maior ocorrência de desovas nos 

litorais brasileiros (MARCOVALDI; CHALOUPKA, 2007). A estação reprodutiva estende-se 

do final de agosto ao final de fevereiro, e para algumas populações desta espécie em outros 

países, as fêmeas desovam em intervalos de um a nove anos, com média de dois anos e meio a 

três anos e realizam de uma a sete desovas em uma mesma estação reprodutiva (SANTOS et 

al., 2011). 
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Para a espécie D. coriacea, a população que desova entre outubro e fevereiro no litoral 

norte do estado do Espírito Santo é extremamente reduzida, sendo aproximadamente 6 a 92 

ninhos por ano, e 1 a 19 fêmeas por ano, considerando uma média de 5 ninhos por fêmea, 

possuindo comprimento curvilíneo da carapaça entre 139 e 182 cm, com média de 159,8 cm, 

e depositam em média 87,7 ovos viáveis, além de 22,1 ovos não viáveis por desova (THOMÉ 

et al., 2007; ALMEIDA et al., 2011b). 

A determinação sexual nestes animais depende da temperatura na qual em que os ovos 

são incubados, onde temperaturas mais altas produzem fêmeas e mais baixas, produzem 

machos, e para estas espécies a temperatura pivotal (na qual são produzidos 50% de filhotes 

machos e 50% de fêmeas) no Brasil não é conhecida (CASTILHOS et al., 2011). 

 

1.7 ALIMENTAÇÃO 

Há indícios que as espécies de tartarugas-marinhas durante seu primeiro ano de vida, 

vivam em associação com bancos de algas, alimentando-se de zooplâncton, e quando juvenis 

e adultas tornam-se onívoras, com exceção da tartaruga-verde, que se torna herbívora (SILVA 

et al., 2017; EDRIS et al., 2018). 

C. mydas nos primeiros anos de vida apresenta uma dieta onívora, com tendência 

carnívora. Após a fase pelágica, com carapaça entre 30 e 40 cm de comprimento, torna-se 

herbívora, com uma dieta principalmente de macroalgas. Como é de ampla distribuição, as 

preferências alimentares podem variar de acordo com disponibilidade em cada área 

(ALMEIDA et al., 2011; REIS; GOLDBERG, 2017). 

Os juvenis e adultos de E. imbricata alimentam-se principalmente em locais com 

substratos duros, como recifes, sendo suas principais presas os crustáceos, moluscos, 

briozoários, celenterados, ouriços, esponjas e algas (MARCOVALDI et al., 2011; SILVA et 

al., 2017). 

Áreas de alimentação para C. caretta imaturas e adultas na fase nerítica são 

essencialmente a plataforma continental. Esta espécie apresenta uma dieta carnívora durante 

toda a sua vida. Nos estágios iniciais e de juvenil são epipelágicas e habitam zonas oceânicas, 

se alimentando na maior parte do tempo nos cinco primeiros metros da coluna d’água, já em 

estágios de subadulto e adulto se tornam neríticas e se alimentam principalmente no fundo 

(SANTOS et al., 2011; EDRIS et al., 2018). 

Os indivíduos da espécie Dermochelys coriacea são carnívoros e alimentam-se de 

zooplâncton gelatinosos como celenterados, pyrossomos e salpas durante todo o ciclo de vida 

(ALMEIDA et al., 2011b; REIS; GOLDBERG, 2017). 
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1.8 PARASITISMO EM TARTARUGAS-MARINHAS 

Parasitos são todos os seres que encontram em outros o seu nicho ecológico 

(ARAÚJO et al., 2003). São encontrados parasitos em todos os vertebrados, incluindo os 

répteis, que podem albergar diversos tipos e, ainda possuírem parasitos específicos (que só 

ocorrem em determinada espécie) (GOMES, 2016). Estes ocorrem em praticamente todas as 

cadeias alimentares e em todos os níveis tróficos, sendo que em muitas vezes, possuem um 

ciclo de vida complexo que dependem de interações tróficas para a transmissão 

(MARCOGLIESE, 2005 e 2008). 

As tartarugas-marinhas são parasitadas por uma rica variedade de endoparasitos, 

principalmente nematódeos e trematódeos digenéticos (SANTORO; MATTIUCCI, 2009). 

Diferentes hábitos de uso de habitat e alimentação de tartarugas-marinhas de diferentes áreas 

geográficas influenciam a composição e a riqueza das comunidades de parasitos (SANTORO 

et al., 2006). 

A diversidade de parasitos pode assim ser entendida como determinada por dois 

filtros, isto é, a probabilidade de encontro e a compatibilidade fisiológica entre hospedeiro e 

parasita. Aznar et al. (1998) sugeriram que a diversidade de parasitos em tartarugas-marinhas 

é determinada por razões históricas, ou seja, elas são fisiologicamente distintas de outros 

hospedeiros vertebrados marinhos (peixes, pássaros, mamíferos), assim, qualquer tartaruga-

marinha poderia repassar parasitos apenas para outras espécies de tartarugas-marinhas, porque 

todas compartilham uma similaridade fisiológica básica. Assim, dependendo da dieta de cada 

espécie de tartaruga, a probabilidade de infestação pelo mesmo parasita pode aumentar. 

A infecção por parasitos em tartarugas-marinhas ainda não é totalmente conhecida, 

porém, acredita-se que essa aconteça, como mencionado anteriormente, por meio da 

alimentação,  porque estes animais apresentam hábitos alimentares variados. Acredita-se que 

são infectadas ainda na fase inicial de sua vida, provavelmente pela ingestão de hospedeiros 

intermediários contendo as formas infectantes dos parasitos (MEDINA, 2013; BOWER et al. 

2018). Já para Santoro et al. (2006), estas infecções estão intimamente relacionadas com sexo, 

idade e também com a dinâmica dos parasitos entre si, além de sua alimentação. 

Entre os répteis, as tartarugas possuem as maiores diversidades de espécies de 

helmintos (SANTORO; MATTIUCCI, 2009). Digeneans pertencentes à Pronocephalidae 

(endoparasitos gastrointestinais) e Spirorchiidae (endoparasitos cardiovasculares) são os 

trematódeos mais importantes diagnosticados (PÉREZ-PONCE DE LEÓN; BROOKS, 1995; 

GEORGE, 1997). 
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As tartarugas-marinhas que se alimentam de capim-mar e algas podem ingerir mais 

facilmente alguns hospedeiros intermediários de moluscos contaminados. Espécies de 

digenéticos que infectam hospedeiros marinhos herbívoros podem ser encontradas na 

vegetação após a saída dos moluscos (BLAIR; HUDSON, 1992). A aspidogastreana 

(Aspidogastridae) Lophotaspis vallei, que infecta o esôfago e o estômago da tartaruga-

cabeçuda, é o único trematódeo não digenético relatado em tartarugas-marinhas 

(YAMAGUTI, 1963). 

Em comparação com o elevado número de digenéticos reportados, poucas espécies de 

nematódeos são conhecidas em tartarugas-marinhas. Anisakis sp. e Sulcascaris sulcata 

(Anisakidae) foram encontrados no trato gastrointestinal de tartarugas-verdes e cabeçudas 

(ORÓS et al., 2004; WERNECK; SILVA, 2016). Os nematódeos pertencentes à Kathlanidae 

(Kathlania leptura e Tonaudia tonaudia) foram relatados no trato gastrointestinal de 

tartarugas verdes, cabeçudas e olivas (BROOKS; FRAZIER, 1980; LESTER et al., 1980; 

WERNECK; SILVA, 2016). Anisakids e kathlanids desenvolvem suas formas larvares em 

bivalves, cefalópodes, crustáceos e peixes. Nas tartarugas-marinhas, a tartaruga-cabeçuda 

como generalista carnívora, é o principal hospedeiro no ciclo de vida do nematódeo S. sulcata 

(LESTER et al., 1980; SANTORO; MATTIUCCI, 2009). 

Entre os cestoides, as larvas de trypanorhyncha foram encontradas apenas 

ocasionalmente na costa egípcia e no Brasil em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, 

relatando a ocorrência da espécie Hepatoxylon trichiuri (XAVIER, 2011). Com relação aos 

ectoparasitos, duas espécies de sanguessugas, O. branchiatus e O. margoi, foram relatadas em 

quelônios marinhos (TEIXEIRA, 2015). Dentre as espécies de tartarugas-marinhas no mundo, 

C. mydas apresenta a maior abundância média e riqueza de espécies de parasitos encontrados 

(WERNECK, 2011). Foram registradas no mundo, aproximadamente, 90 espécies de 

helmintos parasitando as tartarugas-marinhas, em sua maioria pertencentes ao filo 

Platyhelmintes, sendo mais de 80 espécies pertencentes à classe Trematoda e apenas seis 

espécies pertencentes ao filo Nematoda (SANTORO; MATTIUCCI, 2009). 

 

1.8.1 Subclasse Digenea 

Os trematódeos digenéticos são Platelmintos endoparasitos de vertebrados como 

peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Apresentam corpo achatado dorsoventralmente, no 

entanto algumas espécies apresentam formato cilíndrico, esférico ou piriforme. O corpo 

possui ventosa oral e ventral para fins de fixação e o tegumento (superfície externa) pode ser 

espinhoso (RUPERT et al., 2005). O sistema digestório é incompleto e apresenta boca e 
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ventosa oral, pré-faringe, faringe, esôfago e dois cecos intestinais (PAVANELLI; EIRAS; 

TAKEMOTO, 2008). 

O sistema reprodutivo feminino apresenta um ovário, oviduto, vitelaria, oótipo, 

glândulas de Mehlis, canal de Laurer e receptáculo seminal. O sistema masculino é composto 

de um, dois ou mais testículos, vasos deferentes, vesícula seminal, cirro e bolsa do cirro, que 

podem ser presente ou ausente. O ciclo de vida desses parasitos é heteróxeno e bastante 

complexo, envolvendo dois ou mais hospedeiros (ACOSTA et al., 2016). 

 

1.8.2 Subclasse Hirudinea 

 Hirudinea tem representantes ectoparasitos, predadores de pequenos invertebrados e 

vertebrados. Este grupo monofilético contém 500 espécies descritas (TEIXEIRA, 2015). Os 

hirudíneos são subdivididos nas ordens Rhynchobdellida e Arhynchobdellida. Os 

Rhynchobdellida possuem probóscide e não possuem mandíbula. Já os Arhynchobdellida 

possuem mandíbula e não possuem probóscide (BARNES, 2005). 

O parasitismo por sanguessugas pode levar a uma deficiência nutricional, declínio 

reprodutivo, lesões na pele e por consequência contaminação do ferimento por fungos e 

bactérias e pode causar maiores índices de mortalidade. A contaminação dos ambientes afeta 

diretamente no aumento populacional de sanguessugas em áreas mais urbanas do que nas 

áreas mais agrícolas (BRITES; RANTIN, 2004). 

 

1.8.3 Filo Nematoda 

 Nematoda inclui animais parasitos e de vida livre, ocorrendo em ambientes aquáticos 

dulcícolas, marinhos e no solo. Estão entre os parasitos de mais sucesso entre os animais. São 

dioicos em sua maioria, com ovos bastante resistentes (ACOSTA et al., 2016). Apresentam 

simetria bilateral, tamanho variável de poucos milímetros a dezenas de centímetros, corpo 

alongado, vermiforme, cilíndrico, coberto com cutícula bem desenvolvida. Possuem cavidade 

bucal, boca, esôfago (ou faringe), intestino, anel nervoso, protonefrídio, órgãos respiratórios e 

sistema circulatório (ALMENARA, 2012). 

Os nematódeos apresentam dimorfismo sexual: a extremidade posterior do macho é 

curvada, e as fêmeas geralmente são maiores que os machos (ACOSTA et al., 2016). O 

sistema reprodutor masculino consiste em um ou dois testículos tubulares, vasos deferentes, 

vesícula seminal, dutos ejaculatórios, espículo e gubernáculo (por onde o espículo desliza 
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para cima e para baixo). O sistema reprodutor feminino consiste em dois ovários tubulares, 

ovidutos, útero, vagina, vulva e receptáculo seminal (EIRAS et al., 2010). 

 

1.8.4 Parasitos em Tartarugas-Marinhas na Costa Brasileira 

No Brasil, a fauna parasitária de tartarugas-marinhas é representada principalmente 

pela Classe Trematoda, Filo Platyhelminthes com 46 espécies registradas até o momento e 

Filo Nematoda, com o registro de quatro espécies (MUNIZ-PEREIRA et al., 2009; 

WERNECK et al., 2011). Pelo fato das tartarugas-marinhas possuírem hábito migratório entre 

as áreas de desenvolvimento, alimentação e desova, é possível que ocorra um número maior 

de espécies de parasitárias no país (MEDINA, 2013). 

A costa brasileira pode ser habitada por cinco espécies de tartarugas-marinhas, 

entretanto estudos sobre a fauna de helmintos nos indivíduos encontrados permanecem 

escassos, demonstrando uma enorme lacuna no conhecimento sobre a parasitologia desses 

animais. C. mydas se destaca sendo o hospedeiro mais bem estudado no litoral brasileiro, 

seguido por E. imbricata, C. caretta, D. coriacea e L. olivacea (WERNECK; JERDY; 

CARVALHO, 2016). 

De acordo com Ruiz (1946), o primeiro registro de parasitos em tartarugas-marinhas 

no Brasil foi possivelmente o relatado por Diesing em 1850, que relatou a ocorrência de 

Monostomu trigonocephalum, sinônimo de Cricocephalus albus, em uma tartaruga-marinha 

desconhecida. Posteriormente, novos estudos foram realizados, e mesmo assim, pelo numero 

de trabalhos existentes, ainda são considerados escassos os estudos parasitários com estes 

animais. 

 

1.8.4.1 Chelonia mydas 

O primeiro autor a realizar trabalhos de cunho taxonômico parasitológico sobre esses 

organismos no Brasil foi Travassos (1918), que descreveu a ocorrência de um nematoide da 

família Kathlaniida, denominado Kathlania leptura, sendo este parasito encontrado em um 

sinônimo de C. mydas, a Testudo mydas. 

 Posteriormente, no litoral do estado do Rio de Janeiro, Freitas; Lent (1938) coletaram 

três espécimes de um parasito desconhecido a partir da necropsia de um indivíduo juvenil de 

tartaruga, que foi descrito como Metacetabulum invaginatum. Neste mesmo estudo, os autores 

descreveram dois outros parasitos baseados em amostras depositadas na coleção de helmintos 

do Instituto Oswaldo Cruz, que não haviam sido relatadas anteriormente para o Brasil: 

Orchidasma amphiorchis e Polyangium linguatula. 
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Ruiz (1943) identificou e descreveu Neoctangium travassosi como uma nova espécie 

encontrada em uma tartaruga-marinha encalhada no litoral sul do estado de São Paulo. No 

entanto, o autor não identificou as espécies de hospedeiros das quais o mesmo realizou estudo 

e a coleta do parasito (MUNIZ-PEREIRA et al., 2009). 

Vicente; Santos (1968) descreveram Tonaudia freitasi com base em espécimes de 

nematódeos coletados no estômago de um indivíduo de C. mydas do estado do Ceará. Já 

Travassos; Freitas; Kohn (1969) realizaram um estudo sobre parasitos ocorrendo no Brasil e 

registraram 13 espécies encontradas em C. mydas: N. travassosi, P. linguatula, M. 

invaginatum, O. amphiorchis, Rhytidodes gelatinosus, P. lobatus (sinónimo de 

Glyphicephalus lobatus), Pronocephalus obliquus (sinónimo de Pr. Trigonocephalus), C. 

albus, P. linearis, P. longiusculus, Pleurogonius trigonocefalo, P. crassum e Ruicephalus 

minutus como uma nova denominação para P. minutus. 

Novos estudos foram realizados por Werneck et al. (2006), onde os autores analisaram 

11 juvenis de C. mydas no litoral do estado de São Paulo. Espécimes de L. learedi foram 

encontrados em seis indivíduos. Sendo este o primeiro relato de parasitos da família 

Spirorchiidae em hospedeiros no litoral do Brasil. Na mesma região, Werneck; Gallo; Silva 

(2008) identificaram Monticellius indicum no coração de dois juvenis de C. mydas entre um 

total de 239 indivíduos submetidos à necropsia no estado de São Paulo entre 2005 e 2008. 

Posteriormente, outros estudos foram realizados como Braga (2011); Werneck et al. 

(2011); Werneck; Silva (2013); Werneck; Silva (2015); Werneck et al. (2015a); Binoti et al. 

(2016); Werneck; Conti; Berger (2016); Werneck; Medeiros (2016); Werneck; Souza; Berger 

(2016); Gomes et al. (2017); Ribeiro et al. (2017). 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Levantamento de espécies parasitarias em tartarugas-verdes na América do Sul. 

Local: BR, Brasil; UR, Uruguai; AR, Argentina; TR, Trinidade; PE, Peru. 

Espécie Hospedeiro Local de Infestação Local Referência 

DIGENEA     

Calycodidae     

Calycodes anthos Looss, 1901 C. mydas Intestino delgado e grosso BR Binoti et al. 2016 

Rhytidodidae     
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Rhytidodes gelatinosus Looss, 1901 C. mydas Intestino e estomago BR Werneck; Silva, 2015 

Rhytidodoides similis Price, 1939 C. mydas Vesícula biliar BR Werneck et al. 2015a 

Cladorchiidae     

Schizamphistomum scleroporum Looss, 1912 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Intestino e estomago 

BR 

TR 

BR 

Werneck; Silva 2015 

Gupta, 1961 

Gomes et al. 2017 

Schizamphistomum sp. Looss, 1912 C. mydas Intestino BR Binoti et al. 2016 

Microscaphidiidae     

Angiodictyum longum Blair, 1986 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Intestino delgado 

BR 

BR 

BR 

Werneck; Silva 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Angiodictyum parallelum Looss, 1902 
C. mydas 

C. mydas 
Intestino grosso e delgado 

BR 

BR 

Werneck; Silva, 2015 

Gomes et al. 2017 

Deuterobaris chelonei Gupta, 1961 C. mydas Intestino TR Gupta, 1961 

Deuterobaris intestinalis Mehrotra, 1973 C. mydas Intestino delgado e grosso BR Gomes et al. 2017 

Deuterobaris proteus Looss, 1900 
C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso 

BR 

BR 

Werneck; Silva, 2015 

Gomes et al. 2017 

Microscaphidium reticulare Looss, 1900 C. mydas Intestino grosso e delgado BR Werneck; Silva, 2015 

Neoctangium travassosi Ruiz, 1943 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Estômago e intestino delgado 

e grosso 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

TR 

Ruiz, 1943 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Gupta, 1961 

Polyangium linguatula Looss, 1899 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Intestino grosso e delgado 

BR 

BR 

BR 

BR 

Freitas; Lent, 1938 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Pronocephalidae     

Adenogaster serialis Looss, 1901 C. mydas Intestino grosso e delgado PE Tantalean et al. 1992 

Charaxicephaloides polyorchis Groschaft & 

Tenora, 1978 

C. mydas Estômago BR Gomes et al. 2017 

Charaxicephalus robustus Looss, 1901 
C. mydas 

C. mydas 
Esofago e estômago 

BR 

BR 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Cricocephalus albus Kuhl; Van Hasselt, 1822 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago e 

intestino delgado 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

PE 

TR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Gomez-Puerta et al. 2017 

Gupta, 1961 

Cricocephalus megastomum Looss, 1902 C. mydas Esôfago, estômago e BR Werneck; Silva, 2015 



30 
 

C. mydas 

C. mydas 

intestino delgado BR 

BR 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Diaschistorchis pandus Johnstone, 1913 C. mydas Estomago e intestino grosso BR Werneck; Silva, 2015 

Metacetabulum invaginatum Freitas; Lent 1938 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Estomago e intestino grosso 

e delgado 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

Freitas; Lent, 1938 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Pleurogonius linearis Looss, 1901 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Intestino grosso e delgado e 

estômago 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Pleurogonius longiusculus Looss, 1901 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Pleurogonius chelonii Mehra, 1939 C. mydas Intestino TR Gupta, 1961 

Pleurogonius trigonocephalus Looss, 1901 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e 

fígado 

BR 

BR 

BR 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Gomes et al. 2017 

Pleurogonius lobatus Looss, 1901 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Estômago e intestino delgado 

e grosso 

BR 

BR 

BR 

BR 

BR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Pronocephalus obliquus Looss, 1899 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e 

fígado 

BR 

BR 

BR 

BR 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Pronocephalus trigonocephalus Looss, 1899 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estomago e 

intestino 

BR 

BR 

BR 

BR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Pyelosomum cochlear Looss, 1899 
C. mydas 

C. mydas 
Bexiga urinária 

BR 

BR 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al., 2016 

Pyelosomum crassum Ruiz, 1946 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Intestino grosso e delgado 

BR 

BR 

BR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 

Werneck; Silva, 2015 

Rameshwarotrema uterocrescens Rao, 1975 
C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso 

BR 

BR 

Werneck; Silva, 2015 

Ribeiro et al. 2017 

Ruicephalus minutus Skrjabin, 1955 
C. mydas 

C. mydas 
Estomago e intestino grosso 

BR 

BR 

Ruiz, 1946 

Travassos et al. 1969 
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C. mydas 

C. mydas 

BR 

BR 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gorgoderidae     

Plesiochorus cymbiformis Looss, 1901 C. mydas 
Bexiga urinária e intestino 

delgado 
BR Binoti et al. 2016 

Brachycoeliidae     

Cymatocarpus solearis Braun, 1901 C. mydas 
Esôfago, estômago e 

intestino delgado 
BR Werneck; Silva, 2015 

Plagiorchiidae     

Enodiotrema megachondrus Looss, 1901 C. mydas Intestino delgado BR 
Werneck; Conti; Berger, 

2016 

Telorchiidae     

Orchidasma amphiorchis Braun, 1899 

C.mydas 

C.mydas 

C.mydas 

C.mydas 

Estomago e intestino grosso 

BR 

BR 

BR 

PE 

Freitas; Lent 1938 

Travassos et al. 1969 

Binoti et al. 2016 

Tantalean et al. 1992 

Spirorchiidae     

Amphiorchis indicus Mehrotra, 1973 
C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado, grosso e fígado. 

BR 

BR 

Werneck; Silva, 2013 

Werneck; Silva, 2015 

Amphiorchis solus Platt, 2002 
C. mydas 

C. mydas 
Intestino e coração 

BR 

BR 

Werneck et al. 2011 

Werneck; Medeiros, 2016 

Carettacola stunkardi Martin; Bamberger, 1952 C. mydas 

Vasos sanguíneos da bexiga 

urinária, coração, lavagem do 

corpo e fígado 

BR Werneck et al. 2013 

Hapalotrema postorchis Rao, 1976 C. mydas Grandes vasos e coração BR Werneck et al. 2015d 

Learedius learedi Price, 1934 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso, fígado, 

vesícula biliar, coração, 

pulmão e rim. 

BR 

BR 

BR 

BR 

Werneck et al. 2006 

Werneck; Silva, 2015 

Binoti et al. 2016 

Gomes et al. 2017 

Monticellius indicum Mehra, 1939 
C. mydas 

C. mydas 
Coração 

BR 

BR 

Werneck et al. 2008c 

Werneck; Silva, 2015 

Neospirorchis sp. C. mydas Intestino delgado, fígado, 

coração, pulmão, lavagem do 

corpo 

BR Werneck; Silva, 2015 

Neospirorchis schistosomatoides Price 1934 C. mydas Coração BR 
Werneck; Souza; Berger, 

2016 

NEMATODA     

Anisakidae     

Sulcascaris sulcata Rudolphi, 1819 C. mydas 
Esôfago, estômago e 

intestino delgado 
BR Freitas; Lent, 1946 
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Kathlaniidae     

Kathlania leptura Rudolphi, 1819 C. mydas Intestino grosso e delgado BR Travassos, 1918 

Tonaudia freitasi Vicente; Santos, 1968 C. mydas Estomago BR Vicente; Santos, 1968 

Nematode larvas C. mydas 
Esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso, fígado 
BR Werneck; Silva, 2015 

HIRUDINEA     

Ozobranchidae     

Ozobranchus margoi Apáthy, 1890 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Ectoparasito 

BR 

BR 

UR 

Peralta et al. 2003 

Truong, 2014 

Cordero 1929 

Ozobranchus branchiatus Menzies, 1791 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

C. mydas 

Ectoparasito 

BR 

BR 

BR 

BR 

Pereira et al. 2006 

Peralta et al. 2003 

Binoti et al. 2016 

Braga, 2011 

 

 

1.8.4.2 Lepidochelys olivacea 

 Houve um relato de parasitos em L. olivacea na costa brasileira, que relatou a primeira 

ocorrência de Pyrosomum coclear coletado da bexiga urinária de um indivíduo desta espécie 

de tartaruga do estado do Rio Grande do Sul. 

 Jerdy et al. (2016) analisando espécies de tartarugas-olivas do litoral dos estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo (Brasil), relataram a ocorrência de Spirorchiides nas tartarugas 

em estudo. Werneck et al. (2015c) relataram o primeiro registro no Brasil de Pyelosomum 

cochlear a partir de uma tartaruga-oliva fêmea do estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.8.4.3 Caretta caretta 

 Em 1924, Viana fez o primeiro relato de parasitos em C. caretta na costa do Brasil. O 

autor ofereceu um amplo registro de espécies parasitárias em diferentes hospedeiros e citou 

Rhytidodes gelatinosus (família Rhytidodidae) e Pyelosomum renicapite no Brasil. Araújo 

(1941) relatou a ocorrência de Lophotasphis vallei no esôfago e no estômago de um indivíduo 

de C. caretta da costa do estado de São Paulo. 

Werneck et al. (2008) analisaram 12 indivíduos de C. caretta encontrados no litoral do 

estado de São Paulo e relataram a ocorrência de Sulcascaris sulcata, Kathlania leptura, O. 

amphiorchis, Pyelosomum renicapite e Calycodes anthos em cinco hospedeiros. 
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Recentemente, Werneck et al. (2018) relatou a ocorrência de Plesiochorus cymbiformis a 

partir de uma tartaruga-cabeçuda fêmea adulta no litoral do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 2: Levantamento de espécies parasitarias em tartarugas-cabeçuda da América do Sul. 

Local: BR, Brasil; AR, Argentina. 

Espécie Hospedeiro Local de Infestação Local Referência 

ASPIDOGASTREA     

Aspidogastridae     

Lophotaspis vallei Stossich, 1899 C. caretta Esôfago e estomago BR Araújo, 1941 

DIGENEA     

Calycodidae     

Calycodes anthos Looss, 1901 C. caretta Intestino delgado e grosso BR Werneck et al. 2008a 

Rhytidodidae     

Rhytidodes gelatinosus Looss, 1901 
C. caretta 

C. caretta 
Intestino e estomago 

BR 

BR 

Viana, 1924 

Travassos et al. 1969 

Pronocephalidae     

Pronocephalus trigonocephalus Looss, 1899 C. caretta 
Esôfago, estomago e 

intestino 
BR Viana, 1924 

Pyelosomum renicapite (Leidy, 1856) C. caretta Intestino grosso e delgado BR Werneck et al. 2008a 

Gorgoderidae     

Plesiochorus cymbiformis Looss, 1901 C. caretta 
Bexiga urinária e intestino 

delgado 
BR Werneck et al. 2018 

Telorchiidae     

Orchidasma amphiorchis Braun, 1899 
C. caretta 

C. caretta 
Estomago e intestino grosso 

AR 

BR 

Boero; Led, 1974 

Werneck et al. 2008a 

Spirorchiidae     

Monticellius indicum Mehra, 1939 C. caretta Coração BR Werneck et al. 2017 

NEMATODA     

Anisakidae     

Sulcascaris sulcata Rudolphi, 1819 
C. caretta 

C. caretta 

Esôfago, estômago e 

intestino delgado 

UR 

BR 

Lent; Freitas, 1948 

Werneck et al. 2008c 

Kathlaniidae     

Kathlania leptura Rudolphi, 1819 C. caretta Intestino grosso e delgado BR Werneck et al. 2008a 

HIRUDINEA     

Ozobranchidae     
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Ozobranchus margoi Apáthy, 1890 
C. caretta 

C. caretta 
Ectoparasito 

BR 

BR 

Peralta et al. 2003 

Rodenbusch et al. 2012 

Ozobranchus branchiatus Menzies, 1791 C. caretta Ectoparasito BR Peralta et al. 2003 

 

1.8.4.5 Eretmochelys imbricata 

Poucos indivíduos da espécie de tartaruga E. imbricata foram estudados na costa 

brasileira. A primeira descrição de parasitos foi realizada por Werneck; Gallo; Silva (2008a), 

onde os autores relataram a ocorrência de Amphiorchis caborojoensis e C. stunkardi em um 

juvenil do litoral norte do estado de São Paulo. Werneck; Silva (2013) relataram a ocorrência 

de Styphlotrema solitaria em dois juvenis encalhados no litoral do estado de São Paulo. No 

mesmo ano, Dutra et al. (2012) relataram a presença de A. caborojoensis em um juvenil 

encalhado na costa sul do estado de São Paulo. 

Werneck et al. (2014) relataram a primeira ocorrência de H. postorchis em E. 

imbricata no litoral do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a primeira ocorrência de M. 

indicum foi registrada para uma espécie de E. imbricata no estado do Espírito Santo 

(WERNECK et al., 2015e). Recentemente, Werneck et al. (2015c) analisaram 31 juvenis de 

E. imbricata das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil e encontraram os seguintes parasitos 

em 17 indivíduos: Diaschistorchis pandus, C. albus, M. invaginatum, P. obliquus, 

Cymatocarpus solearis, S. solitaria, C. stunkardi, A. caborojoensis, O. amphiorchis e larvas 

do nematódeo Anisakis. 

 

Tabela 3: Levantamento de espécies parasitarias na tartaruga-de-pente da América do Sul. 

Local: BR, Brasil. 

Espécie Hospedeiro Local de Infestação Local Referência 

DIGENEA     

Cladorchiidae     

Pronocephalidae     

Diaschistorchis pandus Johnstone, 1913 E. imbricata Estomago e intestino grosso BR Werneck et al. 2015b 

Pronocephalus obliquus Looss, 1899 E. imbricata 

Esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e 

fígado 

BR Werneck et al. 2015b 

Pyelosomum cochlear Looss, 1899 E. imbricata Bexiga urinária BR Werneck et al. 2019 

Brachycoeliidae     

Cymatocarpus solearis Braun, 1901 E. imbricata 
Esôfago, estômago e 

intestino delgado 
BR Werneck et al. 2015b 
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Styphlotrematidae     

Styphlotrema solitaria Odhner, 1911 E. imbricata Esôfago e estômago BR Werneck; Silva, 2012 

Spirorchiidae     

Amphiorchis caborojoensis Fischthal; Acholonu, 

1976 

E. imbricata 

E. imbricata 

E. imbricata 

Vasos sanguíneos do pulmão, 

fígado, intestino delgado, 

corpo 

lavar e coração 

BR 

BR 

BR 

Werneck et al. 2008b 

Dutra et al. 2012 

Werneck et al. 2015b 

Carettacola stunkardi Martin; Bamberger, 1952 
E. imbricata 

E. imbricata 

Vasos sanguíneos da bexiga 

urinária, coração, lavagem do 

corpo e fígado 

BR 

BR 

Werneck et al. 2008b 

Werneck et al. 2015b 

Hapalotrema postorchis Rao, 1976 E. imbricata Grandes vasos e coração BR Werneck et al. 2014 

Monticellius indicum Mehra, 1939 E. imbricata Coração BR Werneck et al. 2015e 

NEMATODA     

Anisakidae     

Anisakis larvas E. imbricata Lavagem do corpo BR Werneck et al. 2015b 

 

1.8.4.6 Dermochelys coriacea 

 As análises de D. coriacea são escassas e apenas 15 indivíduos foram estudados em 

todo o mundo (WERNECK; JERDY; CARVALHO, 2016). Sete desses indivíduos foram 

estudados no Brasil, com a ocorrência de P. renicapite encontrada em três desses indivíduos. 

Este é o único parasito descrito para D. coriacea no Brasil (WERNECK et al., 2012). 

 

Tabela 4: Levantamento de espécies parasitarias na tartaruga-de-couro da América do Sul. 

Local: BR, Brasil; UR, Uruguai. 

Espécie Hospedeiro Local de Infestação Local Referência 

DIGENEA     

Calycodidae     

Calycodes anthos Looss, 1901 D. coriacea Intestino delgado e grosso UR Werneck et al. 2012 

Pronocephalidae     

Pyelosomum renicapite (Leidy, 1856) 
D. coriacea 

D. coriacea 
Intestino grosso e delgado 

BR 

UR 

Werneck et al. 2012 

Werneck et al. 2012 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cinco espécies de tartarugas-marinhas (C. caretta, C. mydas, E. imbricata, D. 

coriacea e L. olivacea) apresentaram registros de parasitos em países da América do Sul. 

Entre estas espécies, o hospedeiro que apresentou o maior número de trabalhos científicos e, 
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consequentemente, o maior numero de registros parasitários foi à tartaruga-verde (C. mydas). 

Os países da América do Sul com estudos parasitários foram o Uruguai, Argentina, Trinidade, 

Peru e Brasil, sendo este ultimo o que mais apresentou estudos e registros de parasitos nestes 

animais. Esta revisão oferece informações pertinentes na área da dinâmica, ecologia e 

parasitologia de tartarugas-marinhas que podem ajudar na avaliação de futuros trabalhos 

científicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar a fauna parasitária da tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-cebeçuda 

(Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e da tartaruga-oliva 

(Lepidochelys olivacea) provenientes de encalhes na costa dos estados do Ceará e Rio Grande 

do Norte. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar e analisar a presença de espécies de helmintos da subclasse Digenea e 

calcular os índices ecológicos parasitários (prevalência, intensidade média e abundância 

média); 

 Identificar e analisar a presença de espécies de helmintos do filo Nematoda e calcular os 

índices ecológicos parasitários (prevalência, intensidade média e abundância média); 

 Identificar e analisar a presença de espécies da subclasse Hirudinea e calcular os índices 

ecológicos parasitários (prevalência, intensidade média e abundância média); 

 Identificar e analisar a presença de espécies da subclasse Copepoda e calcular os índices 

ecológicos parasitários (prevalência, intensidade média e abundância média); 

 Caracterizar morfometricamente as espécies identificadas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo, obtiveram-se os resultados descritos 

nos manuscritos científicos seguintes: 

CAPÍTULO 1 

Manuscrito: Neoctangium travassosi (Digenea: Microscaphidiidae) em Tartarugas-marinhas 

na América do Sul 

CAPÍTULO 2 

Manuscrito: Octangium spp. (Microscaphidiidae) em Chelonia mydas (Testudines, 

Cheloniidae): Primeiro Registro na América do Sul. 

CAPÍTULO 3 

Manuscrito: Ocorrência de Cricocephalus albus (Digenea: Pronocephalidae) na Tartaruga-

verde – Chelonia mydas no Rio Grande do Norte (NE, Brasil). 

CAPÍTULO 4 

Manuscrito: Pleurogonius lobatus (Digenea: Pronocephalidae) em Tartarugas-marinhas na 

Região Neotropical 

CAPÍTULO 5 

Manuscrito: Primeiro Relato de Rhytidodes gelatinosus Looss 1901 (Digenea: Rhytidodidae) 

em uma Tartaruga-de-pente - Eretmochelys imbricata Encontrada na Costa Brasileira 

CAPÍTULO 6 

Manuscrito: Diaschistorchis pandus parasitando Tartaruga-verde – Chelonia mydas na costa 

do Rio Grande do Norte (NE, Brasil) 

CAPÍTULO 7 

Manuscrito: Primeiro Relato de Deuterobaris proteus na Tartaruga-cabeçuda (Caretta 

caretta) na Região Neotropical 
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CAPÍTULO 8 

Manuscrito: Ocorrência de Pyelosomum cochlear na Tartaruga-verde – Chelonia mydas na 

costa do Rio Grande do Norte (NE, Brasil) 

CAPÍTULO 9 

Manuscrito: Relato de Ozobranchus branchiatus Menzies, 1791 (Annelida, Hirudínea) na 

Tartaruga-verde Chelonia mydas Linnaeus, 1758 (Testudines, Cheloniidae) do Brasil 

CAPÍTULO 10 

Manuscrito: Balenophilus manatorum (Copépoda: Balaenophilidae) Parasitando a Tartaruga-

verde Chelonia mydas: Novo Registro 

CAPÍTULO 11 

Manuscrito: Primeiro Relato de Sulcascaris sulcata (Nematoda: Anisakidae) em uma 

Tartaruga-Oliva Lepidochelys olivacea Encontrada na Costa Brasileira 
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3.1 CAPÍTULO 1 
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Resumo: 

Os endoparasitos gastrointestinais Neoctangium travassosi são relatados a partir da 

tartaruga-verde e da tartaruga de pente na região neotripical com ocorrência no litoral do 

Brasil, Trinidad, Porto Rico, Panamá e Mar do Caribe. Durante o período de 2010 a 2019, 80 

tartarugas verdes e cinco tartarugas de pente foram coletadas por veterinários do PCCB no 

litoral do Ceará e Rio Grande do Norte. Estes animais foram necropsiados a procura de 

helmintos gastrointestinais. O endoparasito N. travassosi foi encontrado com uma frequência 

relativamente igual à relatada na literatura, correspondendo a uma prevalência do parasito em 

C. mydas de 20%, intensidade média de 4.19 e abundancia média de 0,84 e na tartaruga de 

pente foi P% de 60%, IM de 1,67 e AM de 1,0. Este é o primeiro estudo que relata a 

ocorrência de N. travassosi parasitando a tartaruga de pente em uma região da América do 

Sul. 

Palavras-chave: Helmintos, Índices parasitários, América do Sul 

INTRODUÇÃO 

A tartaruga-verde (Chelonia mydas) e a tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) 

pertencem a um grupo monofilético de quelônios contendo 7 espécies existentes que se 

adaptaram para viver no ambiente marinho (SANTORO et al., 2010). A tartaruga-verde 

apresenta distribuição cosmopolita em águas tropicais e temperadas. No Brasil se alimenta na 

região costeira e desovam nas Ilhas Oceânicas do Atol das Rocas (RN), Fernando de Noronha 

(PE) e em Trindade (ES) (GOMES et al., 2017).  

A tartaruga de pente tem distribuição em águas tropicais e, em menor extensão, em 

águas subtropicais e no Brasil, as áreas de desova distribuem-se entre os estados do Espírito 

Santo ao Ceará, e desovas regulares com maior concentração encontram-se apenas no litoral 

norte do estado da Bahia e Sergipe, e no litoral sul do Rio Grande do Norte (MARCOVALDI 

et al., 2011). De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 



49 
 

seu status internacional, respectivamente, é de espécie ameaçada e criticamente ameaçada de 

extinção (IUCN, 2019). 

No mundo existem inúmeras ameaças às populações de tartarugas-marinhas, muitas 

das quais são causadas pelo homem. No entanto, existem também ameaças naturais, como as 

infecções causadas por patógenos e parasitos (GREINER, 2013). O parasitismo é muito 

difundido e comum entre as tartarugas-marinhas, e algumas tentativas de listar a maioria das 

espécies de parasitos em tartarugas-marinhas existem a muito tempo, porém, novas espécies 

são descritas continuamente a partir destes répteis (ALFARO; KOIE; BUCHMANN, 2006). 

No entanto, no Brasil, ainda existem poucos dados e novas espécies estão sempre sendo 

listadas nos hospedeiros que habitam esta costa marítima. 

Atualmente, a Microscaphidiidae (Looss, 1900) é uma família que inclui um grupo 

de trematódeos gastrointestinais encontrados em quelônios marinhos e de água doce (BLAIR, 

2005). Esta família inclui 22 gêneros, porém, até hoje, muito pouco se sabe sobre as 

especificidades dos membros dessa família (HASSANINE et al., 2015). O presente trabalho 

tem por objetivo relatar a ocorrência de Neoctangium travassosi parasitando a tartaruga-

marinha C. mydas e o primeiro registro em E. imbricata, bem como caracterizar a 

morfometria e determinar seus índices ecológicos parasitários. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com 80 tartarugas verdes (Chelonia mydas) e cinco 

tartarugas de pente (Eretmochelys imbricata) provenientes de encalhes nas praias do nordeste 

do Brasil, estados do Ceará e Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2019. Todos os 

animais analisados neste trabalho foram encontrados mortos em ambiente natural ou vieram a 

óbito por complicações durante o período de reabilitação na base do Projeto Cetáceos da 

Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). Foram realizadas biometrias e necropsias dos 

animais pelo PCCB com autorização de captura, coleta e transporte de material biológico 

(ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis 

(IBAMA). 

Durante a necropsia, todos os orgãos foram analisados e os parasitos coletados foram 

fixados em formol a 10% e conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e 

data da coleta e enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres 

(LEIAS) e Laboratório de Sanidade Aquática (LASA) da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). Os helmintos digenéticos coletados foram clarificados e corados 

seguindo as recomendações de Amato; Amato (2010). Foi analisada a morfometria visando à 
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identificação dos espécimes parasitários conforme chaves de identificação de trematódeos 

propostas por Blair (1987); Jones; Bray; Gibson (2005). Os índices ecológicos parasitários de 

prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância média (AM) foram calculados de 

acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de 2010 a 2019, foram analisados 80 espécimes de tartarugas 

verdes Chelonia mydas, as quais apresentaram valores biométricos do comprimento 

curvilíneo da carapaça (CCC) mínimo de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio 

padrão 32,5), e valores de largura curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 

31,1) e cinco espécimes de tartarugas de pente Eretmochelys imbricata, que apresentaram 

comprimento curvilíneo da carapaça mínimo de 87cm e máximo de 89cm (M 88 ± DP 1,0), e 

valores de largura curvilínea da carapaça de 75-85,5cm (M 78,5 + DP 6,0). Os padrões do 

CCC e LCC de C. mydas foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva (2015) e 

Santoro et al. (2006) em estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica. Já para E. 

imbricata, os valores foram semelhantes os trabalhos de Werneck et al. (2015a) e Werneck et 

al. (2015b) no litoral brasileiro. 

A partir das características morfológicas, os endoparasitos encontrados no trato 

gastrointestinal das duas espécies de hospedeiros, foram identificados como membros da 

família Microscaphidiidae (subclasse Digenea), sendo pertencentes ao gênero Neoctangium e 

identificados como N. travassosi (Fig. 1). O gênero deste parasito é constituído apenas por 

uma espécie válida, a N. travassosi, sendo esta espécie descrita originalmente por Ruiz (1943) 

no Brasil, a partir de um hospedeiro desconhecido que se acredita ser a espécie C. mydas 

(BLAIR, 1987). 
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Figura 1: Exemplar de um espécime adulto de Neoctangium travassosi coletado no trato 

gastrointestinal da tartaruga-verde (Chelonia mydas). VO, ventosa oral; ES, esôfago; FA, 

faringe; T1 e T2, testículos; FV, folículos vitelino; CA, caeca; RE, rebordo; O, ovos; OV, 

ovário; GM, glândula de mehlis. 

 

O estudo morfológico e taxonômico baseado na análise de quatro espécimes de N. 

travassosi de cada hospedeiro apresentaram as seguintes características: Corpo lanceolado, 

relativamente espesso. Rebordo transversal caudodorsal entalhado em linha mediana e com 

espessamento muscular em cada extremidade, estando presente também em cada margem 

posterolateral. Abertura oral terminal. Ventosa oral arredondada a retangular em vista ventral. 

Esôfago com até 18% do comprimento do corpo, em linha reta. Bulbo muscular na 

extremidade posterior do esôfago. Caeca (intestino) largo, enrugado ou dilatado com material 

alimentar, terminando próximo ao final do corpo. Testículos recuados, intercaecal no terço 

médio do corpo. Vesícula seminal começa imediatamente na frente do testículo anterior. Saco 

fibroso envolvendo a genitália terminal ligeiramente desenvolvido. Poro genital ventral 

imediatamente atrás da ventosa. Ovário pequeno, ventral, submediano ao lado direito 
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ligeiramente atrás do testículo posterior. O útero fica entre a glândula de Mehlis e os 

testículos. Campos vitelinos laterais com limite anterior próximo ao ponto de contato entre os 

testículos, limite posterior ligeiramente antes das extremidades da caeca. Campo mediano 

bastante compacto por trás da glândula de Mehlis, não atingindo as extremidades do ceco. 

Ovos no útero operculados. Poro excretor subterminal, ventral a crista caudal. 

A espécie identificada como N. travassosi a partir do hospedeiro C. mydas 

apresentou características morfológicas (medidas) diferentes dos espécimes parasitários no 

hospedeiro E. imbricata (Tab. 1), isso pode ser devido ao estágio de maturidade dos parasitos 

serem diferentes ou ainda, possivelmente, uma maior preferência parasitária pelo hospedeiro 

C. mydas, os quais apresentaram parasitos mais desenvolvidos. Entretanto, a maioria das 

medidas das partes anatômicas da espécie N. travassosi do presente trabalho foram 

semelhantes às citadas na descrição do parasito por Blair (1987) em estudo com tartarugas de 

pente no Panamá. 

 

Tabela 1: Caracterização e comparação de algumas medidas morfológicas de Neoctangium 

travassosi. Medidas expressas em milímetros (mm). 

Características 

Presente estudo Blair (1987) 

C. mydas E. imbricata E. imbricata 

Comprimento do corpo 5,26-8,39 4,89-7,18 3,90-7,24 

Largura do corpo 2,08-3,25 2,31-3,34 1,84-3,24 

Comprimento da ventosa 0,39-0,48 0,35-0,48 0,36-0,49 

Largura da ventosa 0,40-0,42 0,36-0,45 0,36-0,45 

Comprimento do esôfago 0,81-1,17 0,73-1,08 0,70-1,10 

Distância: garfo da caeca a testículo anterior 0,10-0,31 0,09-0,27 0,08-0,28 

Comprimento do testículo anterior 0,55-1,59 0,52-1,12 0,45-1,13 

Largura do testículo anterior 0,99-1,37 0,97-1,26 0,91-1,27 

Comprimento do testículo posterior 0,78-1,87 0,78-1,32 0,73-1,31 

Largura dos testículos posteriores 0,96-1,46 0,89-1,36 0,87-1,35 

Comprimento do ovário 0,26-0,37 0,23-0,29 0,20-0,30 

Largura do ovário 0,27-0,41 0,27-0,35 0,24-0,36 

 Brasil Panamá 

 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por N. travassosi na tartaruga-verde 

foram prevalência (P%) de 20%, intensidade média (IM) de 4,19 e abundancia média (AM) 
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de 0,84 e na tartaruga de pente foi P% de 60%, IM de 1,67 e AM de 1,0. Em estudo com 

juvenis de tartarugas verde no litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil) 

Werneck; Silva (2015) obtiveram índices parasitários de 22,8% de P%, IM de 252 e AM de 

57,5. Binoti et al. (2016) obtiveram uma prevalência de 30% em estudo com C. mydas no 

litoral do Espírito Santo, Brasil. Os índices parasitários de N. travassosi infestando E. 

imbricata não foram relatados por outros autores. A prevalência observada no presente 

trabalho é relativamente semelhante à encontrada na literatura em estudos realizados no 

Brasil. Porém, com a inferioridade dos valores de intensidade e abundancia média encontrada 

entre a literatura e o presente estudo, pode-se concluir que os animais que ocorrem no litoral 

do RN e CE são menos propícios a infestação por N. travassosi. 

No presente trabalho, apenas tartarugas juvenis estavam infestadas pelos 

endoparasitos N. travassosi. Este padrão de infestação em tartarugas verdes juvenis na costa 

brasileira é observado em outros estudos com diferentes espécies parasitarias, como na costa 

dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, Werneck; Silva (2015) avaliaram a comunidade de 

helmintos gastrointestinais apenas em tartarugas juvenis, ocorrendo o mesmo nos estudos de 

Werneck et al. (2015c) e Gomes et al. (2017) no litoral do Espírito Santo e Ribeiro et al. 

(2017) em Santa Catarina. Na tartaruga de pente este padrão é o mesmo que o observado por 

Werneck et al. (2015a) nos estados do Ceará, Bahia e São Paulo e Werneck et al. (2015b) no 

litoral do Espírito Santo. 

Ruiz (1943) propôs o gênero Neoctangium para sua nova espécie descrita, a N. 

travassosi, a partir do intestino de uma tartaruga-marinha não identificada na costa do Brasil. 

Yamaguti (1958) sinonimizou Neoctangium como Octangium sem explicação, mas incluiu 

menção de papilas caudais pareadas em seu diagnóstico deste último gênero. Com base em 

algumas características morfológicas (bexiga alongada, recurvada, sem roseta de divertículos 

e poro excretor ventral) Blair (1987) reconheceu a diferença dos dois gêneros e revalidou o 

descrito por Ruiz (1943). Desde então, outros estudos com a espécie N. travassosi parasitando 

C. mydas foram realizados no Brasil por Travassos et al. (1969), Werneck; Silva (2015) e 

Binoti et al. (2016), no Mar do Caribe por Gupta (1962) e em Trinidad por Gupta (1961). 

Parasitando também E. imbricata na costa de Porto Rico no estudo de Fischthal; Acholonu 

(1976) e Panamá (Blair, 1987). 

Segundo Barros et al. (2019) a alimentação tende a ser um dos possíveis meios de 

contaminação por parasitos intestinais, pois, os mesmos podem conter cistos, ovos e larvas, 

sendo assim, estes são considerados um importante meio de exposição a doenças parasitárias 

e infecciosas. Em relação a tartarugas-marinhas, C. mydas nos primeiros anos de vida 
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apresenta uma dieta onívora, com tendência carnívora. Após a fase pelágica, com carapaça 

entre 30 e 40 cm de comprimento, torna-se herbívora, com uma dieta principalmente de 

macroalgas (ALMEIDA et al., 2011; SILVA et al., 2017). Já os juvenis e adultos de E. 

imbricata alimentam-se principalmente de crustáceos, moluscos, briozoários, celenterados, 

ouriços, esponjas e algas (MARCOVALDI et al., 2011; SILVA et al., 2017). Considerando o 

molusco como um hospedeiro intermediário natural de digenéticos, esses animais podem ser o 

contaminante direto do endoparasito N. travassosi na tartaruga verde e de pende.  

Os helmintos da tartaruga-verde apresenta um alto grau de especificidade, e 

comparada à tartaruga de pente, a C. mydas apresenta uma maior riqueza de espécies e 

abundância média de helmintos encontrados na costa brasileira (BINOTI et al., 2014). Na 

forma adulta, N. travassosi é um parasito exclusivo de tartarugas-marinhas, registrados no 

trato gastrointestinal destes animais (WERNECK; SILVA, 2016). 

 De acordo com os hospedeiros e as áreas de distribuição geográfica de N. travassosi, 

a identificação deste endoparasito na tartaruga de pente (E. imbricata) no presente estudo 

representa o primeiro registro para este hospedeiro no litoral do Brasil e consequentemente, o 

primeiro relato na América do Sul, expandindo assim a área de distribuição geográfica deste 

endoparasito e a especificidade do mesmo em outros hospedeiros. 
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3.2 CAPÍTULO 2 

Octangium spp. (Microscaphidiidae) em Chelonia mydas (Testudines, Cheloniidae): 

Primeiro Registro na América do Sul 
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Resumo: 

Os parasitos digenéticos Octangium spp. são relatados a partir da tartaruga-verde 

Chelonia mydas nas regiões da Austrália, Costa Rica, Egito, Índia, Porto Rico, Singapura e 

Taiwan. Durante o período de 2010 a 2019, 80 tartarugas verdes foram coletadas durante por 

veterinários do PCCB no litoral do Ceará e Rio Grande do Norte. Estes animais foram 

necropsiados a procura de helmintos gastrointestinais. O endoparasito O. hyphalum foi 

encontrado com uma frequência relativamente superior a relatada na literatura, 

correspondendo a uma prevalência do parasito em C. mydas de 15%, e a prevalência de O. 

sagitta foi de 6,25%. Este é o primeiro estudo que relata a ocorrência de O. hyphalum e O. 

sagitta parasitando a tartaruga-verde C. mydas em uma região da América do Sul. 

Palavras-chave: Endoparasitos, Índices parasitários, Tartarugas-marinhas, América do Sul 

INTRODUÇÃO 

Das sete espécies de tartarugas-marinhas existentes, cinco são encontradas ao longo 

da costa do Brasil, e a tartaruga-verde (Chelonia mydas) é uma dessas cinco espécies 

(LUCHETTA; WATANABE, 2017). Sua distribuição varia dos trópicos as zonas temperadas, 

geralmente perto de linhas costeiras e ilhas continentais, ou seja, é frequentemente observada 

ao longo da costa e em estuários de rios e lagos (BINOTI et al., 2016). No Brasil, esta espécie 

habita a região costeira, mas se aninha preferencialmente nas ilhas oceânicas, e apesar de sua 

ampla distribuição, está incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas e classificada como 

ameaçada de extinção de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN), e no Brasil está listada como vulnerável, estando protegida por lei federal (IUCN, 

2019; WERNECK; SILVA, 2015). 
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O estudo de parasitos é considerado uma ferramenta importante para entender a 

ecologia das populações hospedeiras, como as rotas migratórias e a dieta de espécies de 

tartarugas, gerando dados possíveis para formular medidas de proteção para preservar a 

tartaruga-verde (MEIRA FILHO et al., 2017). Atualmente, uma extensa lista de parasitos 

helmintos de tartarugas vem sendo identificado (GOMEZ-PUERTA et al., 2017). 

A família Microscaphidiidae (=Angiodictyidae) foi dividida por Looss, 1902 em três 

subfamílias, das quais uma é a Octangiinae, sendo incluídos dois gêneros nessa subfamília, o 

Octangium e o Neoctangium. Basicamente, os caracteres de valor taxonômico que definem 

essa subfamília é a forma da bexiga; presença ou ausência de uma roseta de divertículos 

próximos ao poro excretor; extensão dos campos vitelinos e a posição dos testículos em 

relação ao garfo da caeca (JONES; BLAIR, 2005; TKACH; SNYDER, 2006). 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a primeira ocorrência de Octangium 

hyphalum e O. sagitta parasitando a tartaruga-verde C. mydas proveniente de encalhes no 

litoral do Ceará e Rio Grande do Norte, e caracterizar a morfometria e os índices ecológicos 

parasitários. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado com 80 tartarugas-verde (Chelonia mydas) provenientes de 

encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estados do Ceará e Rio Grande do Norte, no 

período de 2010 a 2019. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados 

mortos em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de 

reabilitação na base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). Foram 

realizadas biometrias e necropsias dos animais pelo PCCB com autorização de captura, coleta 

e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). 

Durante a necropsia, todos os orgãos foram analisados e os parasitos coletados foram 

fixados em formol a 10% e conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e 

data da coleta e enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres 

(LEIAS) e Laboratório de Sanidade Aquática (LASA) da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). Os helmintos digenéticos coletados foram clarificados e corados 

seguindo as recomendações de Amato; Amato (2010). Foi analisada a morfometria visando a 

identificação dos espécimes parasitários conforme chaves de identificação de trematódeos 

propostas por Blair (1987); Jones; Bray; Gibson (2005). Os índices ecológicos parasitários de 
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prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância média (AM) foram calculados de 

acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de 2010 a 2019, foram analisados 80 espécimes de tartarugas-

verde Chelonia mydas, as quais apresentaram valores biométricos do comprimento curvilíneo 

da carapaça (CCC) mínimo de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio padrão 32,5), 

e valores de largura curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 31,1). Os 

padrões de CCC e LCC foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva, (2015) e 

Santoro et al. (2006) em estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica. 

A partir das características morfológicas, os endoparasitos encontrados no trato 

gastrointestinal foram identificados como membros da família Microscaphidiidae (subclasse 

Digenea), sendo pertencentes ao gênero Octangium e identificados como O. hyphalum e O. 

sagitta. O gênero deste parasito é constituído apenas por duas espécies válidas, a O. hyphalum 

Blair, 1987 e O. sagitta Looss, 1902 sendo que nenhuma das duas haviam sido relatadas em 

publicações na América do Sul (BLAIR, 1987). 

O estudo morfológico e taxonômico baseado na análise de dois espécimes de O. 

hyphalum (Fig. 1) apresentaram as seguintes características: Corpo lanceolado, espesso, 

alongado com o entalhe terminal separando duas projeções caudolaterais. Abertura oral 

terminal. Ventosa oral arredondada, em vista ventral. Esôfago quase reto, com bulbo muscular 

distinto na extremidade posterior. Caeca larga, enrugado, terminando próximo ao final do 

corpo. Testículos intercaecais, estando no terço médio do corpo. Testículo anterior logo atrás 

do garfo da caeca. Vesícula seminal começa levemente na frente do testículo anterior. Ducto 

hermafrodita não aparente.  

O saco fibroso envolvendo a genitália terminal pouco desenvolvida. Ovário pequeno, 

ventral, submediano, logo em seguida ao testículo posterior. Útero anteriormente a glândula 

de Mehlis, no lado dorsal do testículo posterior, no mesmo lado do corpo do ovário. Bexiga 

pequena e globular. A bexiga recebe ductos do plexo excretor em um único ponto de cada 

lado. Campos vitelinos laterais com limite anterior próximo ao ponto de contato entre os 

testículos. 
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Figura 1: Espécime adulto de O. hyphalum coletado no trato gastrointestinal da tartaruga-

verde (Chelonia mydas). VO, ventosa oral; ES, esôfago; FA, faringe; T1 e T2, testículos; FV, 

folículos vitelino; CA, caeca; RE, rebordo. 

 

Enquanto a O. sagitta, as diferenças morfológicas em relação ao anterior está no 

corpo ser relativamente espesso, ventosa oral retangular em vista ventral, testículo anterior 

bem atrás do garfo da caeca, ovário ligeiramente atrás do testículo posterior, bexiga um pouco 

alongada, campos vitelinos laterais com limite anterior próximo ao garfo do ceco, limite 

posterior ligeiramente anterior ao final do ceco. 
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Figura 2: Espécime adulto de O. sagitta coletado no trato gastrointestinal da tartaruga-verde 

(Chelonia mydas). VO, ventosa oral; ES, esôfago; T1 e T2, testículos; FV, folículos vitelino; 

CA, caeca; RE, rebordo. 

 

A espécie identificada como O. hyphalum apresenta características morfológicas 

coincidentes com as descrições de Blair (1987). Entretanto, a maioria das medidas das partes 

anatômicas da espécie O. hyphalum do presente trabalho (largura do corpo, comprimento e 

largura da ventosa, distância entre garfo da caeca a testículo anterior, largura do testículo 

anterior e posterior, comprimento e largura do ovário) discordaram das citadas por este autor 

(Tab. 1), isso pode ser devido ao estágio de maturidade do parasito ser diferente entre nossos 

estudos. 
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Tabela 1: Caracterização e comparação de algumas medidas morfológicas de Octangium 

hyphalum. Medidas expressas em milímetros (mm). 

Características Presente estudo Blair (1987) 

Comprimento do corpo 5.58-6.47 3.04-6.52 

Largura do corpo 3.76-4.31 1.10-2.50 

Comprimento da ventosa 0.51-0.58 0.22-0.46 

Largura da ventosa 0.53-0.63 0.30-0.53 

Comprimento do esôfago 1.02-1.27 0.62-1.28 

Comprimento do bulbo esofágico 0.36-0.42 0.25-0.46 

Largura do bulbo esofágico 0.35-0.40 0.23-0.41 

Distância: garfo da caeca a testículo anterior 0.28-0.31 0.08-0.28 

Comprimento do testículo anterior 0.53-0.61 0.30-0.94 

Largura do testículo anterior 0.95-1.09 0.28-1.04 

Comprimento do testículo posterior 0.52-0.58 0.28-1.03 

Largura dos testículos posteriores 0.96-1.11 0.24-0.98 

Comprimento do ovário 0.45-0.51 0.12-0.48 

Largura do ovário 0.29-0.32 0.11-0.30 

 Brasil Austrália 

 

Já os espécimes identificados como O. sagitta, apresentaram características 

morfométricas coincidentes com as relatadas por Blair (1987) em estudo na Austrália. 

Entretanto, todas as partes anatômicas da espécie O. sagitta do presente trabalho discordaram 

das medidas apresentadas por Looss (1902) em estudo no Egito (Tab. 2), isso também pode 

ser devido ao estágio de maturidade dos parasitos ser diferentes entre nossos estudos. 

 

Tabela 2: Caracterização e comparação de algumas medidas morfológicas de Octangium 

sagitta. Medidas expressas em milímetros (mm). 

Características Presente estudo Blair (1987) Looss (1902) 

Comprimento do corpo 6.12-6.98 6.14-10.8 2.15-3.88 

Largura do corpo 1.83-1.96 1.88-2.78 0.63-1.15 

Comprimento da ventosa 0.38-0.42 0.30-0.63 0.15-0.24 

Largura da ventosa 0.34-0.37 0.45-0.59 0.15-0.27 
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Comprimento do esôfago 1.46-1.57 1.30-2.44 0.54-1.00 

Comprimento do bulbo esofágico 0.37-0.41 0.35-0.60 0.16-0.24 

Largura do bulbo esofágico 0.35-0.39 0.29-0.57 0.087-0.21 

Distância: garfo da caeca a testículo anterior 1.26-1.32 0.74-1.40 0.20-0.49 

Comprimento do testículo anterior 0.51-0.52 0.65-1.43 0.13-0.38 

Largura do testículo anterior 0.50-0.58 0.56-1.15 0.11-0.38 

Comprimento do testículo posterior 0.55-0.56 0.68-1.38 0.11-0.38 

Largura dos testículos posteriores 0.52-0.51 0.59-1.36 0.10-0.37 

Comprimento do ovário 0.23-0.25 0.21-0.37 0.06-0.15 

Largura do ovário 0.24-0.26 0.15-0.38 0.06-0.11 

 Brasil Austrália Egito 

 

Neste estudo, tartarugas juvenis estavam infestadas pelos endoparasitos do gênero 

Octangium. Este padrão de infestação em tartarugas verdes juvenis na costa brasileira foi 

observado em outros estudos com diferentes espécies parasitarias, como na costa dos estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo, Werneck; Silva (2015) avaliaram a comunidade de helmintos 

gastrointestinais em tartarugas juvenis, acontecendo o mesmo nos estudos de Werneck et al. 

(2015) e Gomes et al. (2017) no litoral do Espírito Santo e Ribeiro et al. (2017) em Santa 

Catarina. 

Este estudo também avaliou os índices ecológicos parasitários apresentados por O. 

hyphalum na tartaruga-verde, ocorrendo uma prevalência de 15%, intensidade média de 4,33 e 

abundancia média de 0,65. Em estudo com fêmeas de tartaruga-verde na Costa Rica, Santoro 

et al. (2006) obteve índices parasitários de 5% de prevalência, 29,5 de intensidade média e 

abundancia média de 1,5. A inferioridade dos valores de intensidade e abundancia média 

encontrada entre a literatura e o presente estudo pode ser justificado pela não restrição a 

apenas uma classe de sexo dos animais e a diferença no tamanho amostral, já que, em uma 

amostra maior, a possibilidade de encontrar animais não parasitados aumenta. 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por O. sagitta na tartaruga-verde, 

foram P de 6,25%, IM de 2,6 e AM de 0,16. Em estudo com a tartaruga de pente (E. 

imbricata) em Porto Rico, Fischthal; Acholonu (1976) obtiveram índices parasitários acima 

aos deste estudo, apresentando 28,5% de P, 39,0 de IM e AM de 11,1. O maior valor de 

prevalência encontrada entre a literatura e o presente estudo pode ser justificado pelas 

variações de idades dos animais, sazonalidade, ambientes ecológicos e a diferença no 
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tamanho amostral. Apesar deste endoparasito já ter sido identificado em C. mydas 

mundialmente, ainda não haviam na literatura dados dos índices parasitários neste hospedeiro. 

O. sagitta foi originalmente isolado e descrito por Looss (1902), que coletou 

exemplares de helmintos da tartaruga-verde C. mydas na costa do Egito, no nordeste do 

continente Africano. Desde então, outros estudos com a espécie O. sagitta foram realizados 

(incluindo os sinônimos), M. sagitta no reto (LOOSS, 1899) e O. hasta no cólon superior 

(LOOSS, 1902) de C. mydas na costa do Egito, O. takanoi no intestino de C. mydas em 

Singapura (KOBAYASHI, 1921), O. sagitta em C. mydas em Porto Rico (DYER et al., 1991) 

e Austrália (BLAIR, 1987) e em uma outra espécie de tartaruga-marinha, a Eretmochelys 

imbricata em Porto Rico (FISCHTHAL; ACHOLONU, 1976; DYER et al., 1995). 

A partir de uma coleção de vermes da tartaruga verde, Blair (1987) descreveu O. 

hyphalum na Austrália pela primeira vez. A partir desta descrição, O. takanoi identificado nos 

trabalhos de Mehrotra (1973) e Tandon; Gupta (1981) na Índia, foram redescritos como O. 

hyphalum. Na Costa Rica, Santoro et al. (2006) relatou pela primeira vez a presença de O. 

hyphalum parasitando C. mydas em uma região da América Central, relatando este parasito 

como especialista em tartaruga-verde. 

A helmintofauna da tartaruga-verde apresenta um alto grau de especificidade, e 

comparada a outras espécies de tartarugas, como a Careta careta e Lepidochelys olivacea, a 

C. mydas apresenta uma maior riqueza de espécies e abundância média de helmintos 

encontrados (BINOTI et al., 2014). Na forma adulta, O. hyphalum e O. sagitta são parasitos 

exclusivos de tartarugas-marinhas, registrados no trato gastrointestinal destes animais 

(GREINER e MADER, 2006; SANTORO et al., 2006). 

 De acordo com as áreas de distribuição geográfica de O. hyphalum e O. sagitta, a 

identificação destes endoparasitos no presente estudo representa o primeiro registro para o 

litoral do Brasil e consequentemente, o primeiro relato na América do Sul, expandindo assim 

a área de distribuição geográfica deste endoparasito. 
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Resumo: 

Cricocephalus albus Looss, 1899 (Digenea: Pronocephalidae) é um helminto 

exclusivo de tartarugas-marinhas, tendo sido descrito na região neotropical na tartaruga-verde 

(C. mydas) no Brasil, Costa Rica, Panamá, Peru e Trinidade, bem como na tartaruga-de-pente 

(E. imbricata) na Costa Rica e Porto Rico. A presente nota descreve a primeira ocorrência de 

C. albus em uma tartaruga-verde encontrada na costa do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Palavras-chave: Helmintos, Digenea, Pronocephalidae, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Ampla lista de helmintos foi identificada em quelônios, que podem causar doenças 

em seus hospedeiros. Devido aos efeitos prejudiciais que os parasitos têm em seus 

hospedeiros, estes têm um potencial negativo na conservação de espécies ameaçadas 

(GOMEZ-PUERTA et al., 2017). Como exemplo, de acordo com a IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza) o status internacional da tartaruga-verde 

(Chelonia mydas) é de espécie ameaçada de extinção (IUCN, 2020). 

Mundialmente, estudos parasitológicos em tartarugas-verdes registraram uma ampla 

lista de helmintos, principalmente digenéticos. No Brasil, a fauna parasitária de tartarugas-

marinhas é representada principalmente pela Classe Trematoda, Filo Platyhelminthes com 46 

espécies registradas até o momento e Filo Nematoda, com o registro de quatro espécies 

(WERNECK; SILVA, 2016; GOMEZ-PUERTA et al., 2017). No entanto, no Brasil, ainda 

existem poucos dados e novas espécies estão sempre sendo listadas nos hospedeiros que 

habitam esta costa marítima. 

Os parasitos da família Pronocephalidae Looss (1899) são encontrados 

principalmente no intestino de repteis aquáticos e marinhos (NDIAYE et al., 2011). 
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Atualmente, vinte e dois gêneros são aceitos para esta família, sendo o gênero Cricocephalus 

um desses (BLAIR, 2005). Portanto, a presente nota descreve a primeira ocorrência de C. 

albus (Digenea: Pronocephalidae) em tartarugas-verdes (C. mydas) encalhadas na costa do 

Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com 80 tartarugas verdes (Chelonia mydas) provenientes de 

encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estados do Ceará e Rio Grande do Norte, no 

período de 2010 a 2019. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados 

mortos em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de 

reabilitação na base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). 

Foram realizadas biometrias e necropsias dos animais pelo PCCB com autorização 

de captura, coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Durante a necropsia, todos 

os orgãos dos animais foram analisados e os parasitos encontrados foram fixados em formol a 

10% e conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e data da coleta e 

enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres (LEIAS) da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).  

Para o estudo morfologico, os parasitos foram corados com hematoxilina, 

clarificados e montados em balsamo do canada seguindo as recomendações de Amato; Amato 

(2010). A amostra foi analisada e medida sob um microscópio de luz utilizado programação. 

Foi analisada a morfometria visando à identificação dos espécimes parasitários conforme 

chaves de identificação de trematódeos propostas por Ruiz (1946) e Blair (2005). Os índices 

ecológicos parasitários de prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância média (AM) 

foram calculados de acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os anos de 2010 a 2019, foram analisadas oitenta espécimes de tartarugas-

verdes (Chelonia mydas), estas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) 

mínimo de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio padrão 32,5), e valores de 

largura curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 31,1). Os padrões do CCC 

e LCC de C. mydas foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva (2015) e Santoro 

et al. (2006) em estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica.  
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A partir do estudo morfológico e taxonômico, os endoparasitos foram identificados 

como membros da família Pronocephalidae (subclasse Digenea), sendo pertencentes ao 

gênero Cricocephalus Looss, 1899 e identificados como C. albus Looss, 1899 (Fig. 1). O 

gênero deste parasito é constituído por oito espécies válidas, das quais cinco já foram 

descritas na região neotropical (América do sul e central): a Cricocephalus americanus 

Vigueras, 1955, C. albus Looss, 1899, C. megastomum Looss, 1902, C. resectus Looss, 1902 

e C. vitallani Gupta, 1962 (WERNECK; SILVA, 2016). 

 

 

Figura 1: Exemplar de um espécime adulto de Cricocephalus albus coletado no intestino da 

tartaruga-verde (Chelonia mydas). DC, disco cefálico; FV, folículos vitelino; OV, ovário; PE, 

poro excretor; TD, testículo direito; TE, testículo esquerdo; VO, ventosa oral. 

 

Descrição dos parasitos: 

Cricocephalus albus apresenta corpo alongado e subcilíndrico, apresentando 4,99mm 

de comprimento médio e 1,46mm de largura média. O membro posterior é truncado e possui 
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duas papilas póstero-laterais. O disco cefálico na parte anterior é de forma triangular e mede 

0,59mm de comprimento e 0,82mm de largura. Ventosa oral bem desenvolvida na posição 

subterminal, medindo 0,37 x 0,40 mm (CxL). A boca mede 0,24 mm de diâmetro. Acetábulo 

ausente. O esôfago é curto e mede 0,31 x 0,17 mm (CxL). Os cecuns se estendem 

dorsolateralmente, passando pela parte dorsal dos testículos até a parte de trás do corpo. Os 

cecuns têm numerosos ramos ou divertículos intestinais que se estendem até a borda do corpo. 

Os testículos levemente arredondados e simétricos, localizados no terço posterior do 

corpo, em posição pós-ovárica. O testículo direito mede 0,44 x 0,43. O testículo esquerdo tem 

0,46 x 0,41. Dos testículos surgem os vasos deferentes que se unem para constituir a vesícula 

seminal. A vesícula seminal é longa e está localizada na linha média do corpo, no terço 

médio; e flui para a bolsa de cirros, que é longa e cilíndrica. O saco de cirro começa perto da 

parte média do corpo e é dividido em duas partes. Os poros genitais estão localizados em um 

amplo átrio genital, localizado na parte esquerda do terço anterior do corpo, entre a linha 

média e a borda do corpo, fora do cecum intestinal. O ovário é ovoide e mede 0,31 x 0,29. O 

ovário está localizado levemente à direita da linha média, anterior ao testículo direito. 

A glândula de Mehlis é quase do tamanho do ovário e mede 0,28 x 0,26 está 

localizada no lado esquerdo do ovário. O útero é formado por numerosas ondulações, 

localizadas na parte média do corpo entre o ovário e o metratermo. O metratermo é 

desenvolvido. As glândulas vitelogênicas são formadas por folículos esféricos e estão 

localizadas na parte posterolateral do corpo. Os ovos são operculados. O poro excretor está 

localizado na área central da parte de trás do corpo, na altura das bordas posteriores do cecum.  

A espécie identificada como C. albus a partir do hospedeiro C. mydas apresentou 

características morfológicas (medidas) coincidentes com as descrições dos espécimes 

parasitários de Ruiz (1946), Caballero et al. (1955) e Gomez-Puerta et al. (2017). 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por C. albus na tartaruga-verde 

foram prevalência (P%) de 28,7%, intensidade média (IM) de 2,9 e abundancia média (AM) 

de 0,83. Em estudo com juvenis de tartarugas-verde no litoral dos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro (Brasil) Werneck; Silva (2015) obtiveram índices parasitários de 36% de P%, IM 

de 134 e AM de 48,2. Gomes et al. (2017) avaliando a fauna parasitaria da tartaruga-verde no 

Espirito Santo, relataram índices de P% de 61,11; IM de 96,8 e AM de 58,77. Os índices 

ecológicos parasitários obtidos no presente trabalho são inferiores aos encontrados na 

literatura em estudos realizados no Brasil. 

Caracterizado como um parasito exclusivo de Tartarugas-marinhas, C. albus é 

registrado a partir do trato gastrointestinal da tartaruga-verde (C. mydas), na tartaruga-de-
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pente (Eretmochelys imbricata Linnaeus, 1766) e na tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta 

Linnaeus, 1758) (OVERSTREET et al., 2009; WERNECK; SILVA, 2016). Porém, Sierra; 

Lamothe-Argumedo (1991) relatam C. albus parasitando um peixe marinho (Pomacanthus 

arcuatus Linnaeus, 1758) no México, possivelmente como um hospedeiro acidental deste 

parasito. Desde então, outros estudos relatando a ocorrência de C. albus na região neotropical 

em tartarugas-marinhas foram realizados: C. mydas no Brasil (RUIZ, 1946; TRAVASSOS et 

al., 1969; WERNECK; SILVA, 2015; BINOTI et al., 2017), Costa Rica (SANTORO et al., 

2006), Panamá (CABALLERO et al., 1955), Peru (GOMEZ-PUERTA et al., 2017) e 

Trinidade (GUPTA, 1961); em E. imbricata na Costa Rica (SANTORO et al., 2015) e Porto 

Rico (FISCHTHAL; ACHOLONU, 1976). 

Os helmintos encontrados na tartaruga-verde apresentam um alto grau de 

especificidade, e comparada às outras espécies, a C. mydas apresenta uma maior riqueza e 

abundância média de helmintos encontrados na costa brasileira, sendo os trematódeos e os 

nematoides os mais comuns (BINOTI et al., 2014). Os trematódeos mais registrados no trato 

gastrointestinal das tartarugas-marinhas pertencem à família Pronocephalidae, tendo estes os 

moluscos como hospedeiros intermediários, os quais infectam as tartarugas no momento em 

que esses se alimentam de algas marinhas. Sendo esse o motivo pelo qual é mais comum 

encontrar esses parasitos em espécies de tartarugas-marinhas herbívoras (ESCH et al. 2001; 

GOMEZ-PUERTA et al., 2017). 

Com referência aos hospedeiros e as áreas de distribuição geográfica de C. albus, a 

identificação deste endoparasito na tartaruga-verde (C. mydas) no presente estudo representa 

o primeiro registro deste no litoral do Rio Grande do Norte, e consequentemente, o primeiro 

relato na região Nordeste do Brasil, expandindo assim a área de distribuição geográfica deste 

endoparasito. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES/MEC) por auxiliar na pesquisa com o apoio de bolsas de pós-graduação e 

ao Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE) pela parceria de trabalho e 

coleta de material biológico.  

 

REFERÊNCIAS 



73 
 

AMATO, J. F. R.; AMATO, S. B. Técnicas gerais para coleta e preparação de helmintos 

endoparasitos de aves. In: Von Matter, S., Straube, F. C., de Queiroz Piacentini, V., Accordi, 

I. A., & Cândido Jr, J. F. Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa 

e Levantamento. Technical Books Editora, p. 369-393, 2010. 

BINOTI, E. et al. Helminth fauna of Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) in the south of the 

State of Espírito Santo and description of tissue injury. Helminthologia, 53(2): 195 – 199. 

2017. 

BINOTI, E. et al. Principais características biológicas de Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) e 

sua helmintofauna no Brasil. In: Deminicis, B.B. & Mar tins, C.B. Tópicos especiais em 

Ciência Animal III. Editora CAUFES. 1 ed, p. 242-250, 2014. 

BLAIR, D. Family Rhytidodidae Odner, 1926. In: Jones, A., Bray, R.A., Gibson, D.I. (Eds). 

Key to the trematodes. Vol. 2, London, UK: CABI Publishing, London, pp. 123–125. 2005. 

BUSH, Albert O. et al. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. 

The Journal of parasitology, p. 575-583, 1997. 

CABALLERO, C. E.; M. C. ZERCERO; R. G. GROCOTT. Helmintos de la República de 

Panamá XV. Trematodos de Chelone mydas (L.) tortuga marina comestible del Océano Paci-

fico del Norte, 2da Parte. Anales del Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de 

México 26: 149-191. 1955. 

ESCH, G. W.; CURTIS, L. A.; BARGER, M. A. A perspective on the ecology of trematode 

communities in snails. Parasitology 123:57–75. 2001. 

FISCHTHAL, J.H.; ACHOLONU, A.D. Some digenetic trematodes from the Atlantic 

hawksbill turtle, Eretmochelys imbricate imbricate (L) from Puerto Rico. Proc. Helminthol. 

Soc. Wash., 43(2): 174 – 185. 1976. 

GOMES, M. C. et al. Ecologia da comunidade de helmintos gastrointestinais de tartarugas-

verdes (Chelonia mydas) recolhidas no litoral do Espírito Santo. Arq. bras. med. vet. 

zootec.(Online), v. 69, n. 3, p. 644-650, 2017. 

GOMEZ-PUERTA, L. A. et al. Primer reporte de Cricocephalus albus (Digenea: 

Pronocephalidae) en el Perú, parásito de la tortuga verde del Pacífico Este (Chelonia mydas 

agassizii). Revista peruana de biología, v. 24, n. 2, p. 217-222, 2017. 



74 
 

IUCN (International Union for Conservation of Nature). The IUCN Red List of Threatened 

Species. 2020. Version 2019.1. Available at: www.iucnredlist.org. Accessed 25 Jun 2019. 

NDIAYE, P. I. et al. Ultrastructure of the spermatozoon of the digenean Cricocephalus albus 

(Kuhl & van Hasselt, 1822) Looss, 1899 (Platyhelminthes, Pronocephaloidea, 

Pronocephalidae), parasite of “the hawksbill sea turtle” Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 

1766) in Senegal. Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology, v. 250, n. 3, p. 

215-222, 2011. 

OVERSTREET, R. M.; COOK, J. O.; HEARD, R. W. Trematoda (Platyhelminthes) of the 

Gulf of Mexico. In: Felder D. L. & D. K. Camp (Ed). Gulf of Mexico–Origins, Waters, and 

Biota. Biodiversity. Texas A&M University Press, College Station, Texas, US. Pp. 419 – 486. 

2009. 

RUIZ, J. M. Pronocephalidae (Trematoda). Estudos das espécies brasileiras e revisão da 

família. Memórias do Instituto Butantan 19: 249 – 372. 1946. 

SANTORO M. et al. Digenetic trematode community in nesting green sea turtles (Chelonia 

mydas) from Tortuguero National Park, Costa Rica. Journal of Parasitology 92: 1202–1206. 

2006. 

SANTORO, M. et al. Helminths of hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) from the Pacifi 

c coast of Costa Rica. Helminthologia, 52(1): 67–70. 2015. 

SIERRA, N.; LAMOTE-ARGUMEDO, R. Identificación taxonómica del trematodo 

Cricocephalus albus en el pez Pomacanthus arcuatus capturado en el Caribe Mexicano. 

Técnica Pecuaria en México 28: 166 – 172. 1991. 

TRAVASSOS, L. et al. Trematodeos do Brasil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz Rio de J. 67, 1-886. 

1969. 

WERNECK, M. R.; SILVA, R. J. D. Helminth parasites of juvenile green turtles Chelonia 

mydas (Testudines: Cheloniidae) in Brazil. Journal of parasitology, 101(6), 713-716. 2015. 

WERNECK, M. R.; DA SILVA, R. J. Checklist of sea turtles endohelminth in neotropical 

region. Helminthologia, v. 53, n. 3, p. 211-223, 2016. 

 



75 
 

3.4 CAPÍTULO 4 

Pleurogonius lobatus (Digenea: Pronocephalidae) em Tartarugas-marinhas na Região 

Neotropical 

 

Cláudio Giovanio da Silva
1
, Carlos Iberê Alves Freitas

2 

 

1
Pós-graduação em Produção Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró – 

RN, Brasil. 
2
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Universidade Federal Rural do Semi-

Árido, Mossoró – RN, Brasil. 

 

Resumo: 

A fauna parasitária de tartarugas-marinhas é bastante abundante e diversificada, 

sendo o helminto digenético Pleurogonius lobatus (Digenea: Pronocephalidae) um parasito 

exclusivo de tartarugas-marinhas, tendo sido relatado a partir da Chelonia mydas no Brasil, 

Costa Rica, Panamá e Porto Rico; de Eretmochelys imbricata na Costa Rica e Porto Rico e de 

Lepidochelys olivacea no México. O presente trabalho descreve a primeira ocorrência de P. 

lobatus em uma tartaruga-cabeçuda encontrada na região neotropical (América do Sul e 

Central). 

Palavras-chave: Helmintos, Digenéticos, Índices parasitários, América do Sul 

INTRODUÇÃO 

As tartarugas-marinhas são animais da classe Reptilia, ordem Testudines e família 

Cheloniidae, sendo estes os representantes da linhagem mais antiga de répteis vivos, tendo 

aparecido pela primeira vez no Jurássico (BINOTI et al., 2014). Atualmente, na região 

neotropical, a qual corresponde à América do Sul e Central, cinco das sete espécies de 

tartarugas-marinhas são encontradas: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde 

(Chelonia mydas), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-oliva (Lepidochelys 

olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) (WERNECK; SILVA, 2016). A União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) considera C. caretta como vulnerável e 

C. mydas como ameaçada de extinção (IUCN, 2020). 

O estudo parasitológico é considerado uma ferramenta importante para entender a 

ecologia das populações hospedeiras. Análises ecológicas das relações parasito-hospedeiro e 

relatos de infecções podem ajudar a avaliar os padrões de migração dos estoques 

populacionais e a ecologia trófica dos hospedeiros (MEIRA-FILHO et al., 2017). A fauna 

parasitária de tartarugas-marinhas é bastante abundante e diversificada. Esses parasitos são 
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bem adaptados ao ambiente marinho e a seus hospedeiros, visto que as tartarugas-marinhas 

têm hábito migratório e contraem as formas infectantes em alguma fase dessa jornada 

(GOMES et al., 2017). No entanto, no Brasil, mesmo as análises parasitológicas de 

tartarugas-marinhas serem realizadas há muitos anos, os resultados existentes ainda são 

considerados poucos quando comparado a nível internacional, e assim, novas espécies vem 

sempre sendo listadas nos hospedeiros que habitam esta costa marítima. 

A fauna parasitária pertencente à família Pronocephalidae Looss (1899) são 

encontrados principalmente no intestino de repteis aquáticos e marinhos (NDIAYE et al., 

2011). Atualmente, vinte e dois gêneros são aceitos para esta família, sendo o gênero 

Pleurogonius um desses (BLAIR, 2005). O presente estudo apresenta o primeiro relato de P. 

lobatus (Digenea: Pronocephalidae) parasitando a tartaruga-cabeçuda (C. caretta) na região 

Neotropical, bem como a ocorrência na tartaruga-verde (C. mydas). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entre os anos de 2010 a 2019, foi realizado um estudo com 9 tartarugas-cabeçuda 

(Caretta caretta) e 80 tartarugas-verde (Chelonia mydas) provenientes de encalhes nas praias 

do nordeste do Brasil, estado do Rio Grande do Norte e Ceará. Todos os animais analisados 

neste trabalho foram encontrados mortos em ambiente natural ou vieram a óbito por 

complicações durante o período de reabilitação na base do Projeto Cetáceos da Costa Branca 

– RN/CE (PCCB/RN-CE). 

As biometrias e necropsias dos animais foram realizadas pelo PCCB com autorização 

de captura, coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Durante a necropsia, todos 

os orgãos dos animais foram analisados e os parasitos encontrados foram fixados em formol a 

10% e conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e data da coleta e 

enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres (LEIAS) da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Para a realização do estudo morfologico, os parasitos foram corados com 

hematoxilina, clarificados e montados em balsamo do canada seguindo as recomendações de 

Amato; Amato (2010). A amostra foi analisada e medida sob um microscópio de luz utilizado 

programação. Foi analisada a morfometria visando à identificação do parasito, sendo essa 

baseada na chave taxonômica proposta para gênero (BLAIR, 2005) e para a espécie 

(TANDON; GUPTA, 1988). Os índices ecológicos parasitários de prevalência (P), 
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intensidade média (IM) e abundância média (AM) foram calculados de acordo com Bush et 

al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de estudo, foram analisados nove tartarugas-cabeçudas (Caretta 

caretta) apresentando valores biométricos do comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) 

mínimo de 86cm e máximo de 96cm (Média 92,5 ± Desvio padrão 3,4), e valores de largura 

curvilínea da carapaça (LCC) de 82,6-87cm (M 85,3 + DP 1,9) e oitenta espécimes de 

tartarugas-verdes (Chelonia mydas) apresentando comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) 

mínimo de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio padrão 32,5), e valores de 

largura curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 31,1). Os padrões do CCC 

e LCC de C. caretta foram semelhantes aos observados no litoral do estado do Rio de Janeiro 

(Brasil) por Werneck et al. (2017) e Ribeiro et al. (2017). Já os de C. mydas foram 

semelhantes aos observados por Werneck; Silva (2015) e Santoro et al. (2006) em estudo 

realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica. 

Os endoparasitos presentes no trato gastrointestinal foram identificados 

taxonomicamente como membros da subclasse Digenea e família Pronocephalidae, sendo 

pertencentes ao gênero Pleurogonius e identificados como P. lobatus (Fig. 1). O gênero deste 

endoparasito é constituído por 17 espécies válidas (TANDON; GUPTA, 1988). O diagnostico 

morfológico que difere a espécie P. lobatus das demais são: os lóbulos ventrais do colar 

unindo-se medialmente atrás da ventosa oral; Ser um parasito de tartaruga; Poro genital não 

extracaecal; Faringe rudimentar presente; Ovos com filamentos polares; Saco de cirro 

pequeno; Crescimentos cecais característicos, um de cada lado do esófago, ausentes; Poucos 

folículos vitelinos e relativamente grandes; Extremidade posterior do corpo não truncada; 

Metratermo muito menor que o saco cirro. 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por Pleurogonius lobatus na 

tartaruga-cabeçuda foram prevalência (P%) de 11,1%, intensidade média (IM) de 5,0 e 

abundancia média (AM) de 0,56 e na tartaruga-verde foram P% de 3,75, IM de 2,0 e AM de 

0,075. Em estudo com juvenis de tartarugas-verde no litoral dos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro (Brasil) Werneck; Silva (2015) obtiveram índices parasitários de 2,2% de P%, IM 

de 9,33 e AM de 0,2. Relatando a ocorrência de Glyphicephalus lobatus (sin. de P. lobatos) 

Binoti et al. (2017) obtiveram uma prevalência de 4% em estudo com C. mydas no litoral do 

Espírito Santo, Brasil. Os índices parasitários observados no presente trabalho são 

considerados equivalentes aos encontrados na literatura em estudos realizados no Brasil com a 
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tataruga-verde. Não havia relatos até o presente estudo sobre os índices parasitários deste 

parasito na tartaruga-cabeçuda. 

 

Figura 1: Exemplar de um espécime adulto de Pleurogonius lobatus coletado no trato 

gastrointestinal da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta). VO, ventosa oral; ES, esôfago; UT, 

útero; FV, folículos vitelino; OV, ovário; GM, glândula de mehlis; T1 e T2, testículos. 

 

Os trematódeos constituem a maior diversidade de parasitos descritos, sendo C. 

mydas o hospedeiro mais estudado, com observação em diferentes fases da vida desta 

tartaruga. A sua helminto-fauna apresenta um alto grau de especificidade, e comparada a 

outras espécies de tartarugas, como a Caretta caretta e Lepidochelys olivacea, a C. mydas 

apresenta uma maior riqueza de espécies e abundância média de helmintos encontrados 

(BINOTI et al., 2014). De acordo com Werneck; Silva (2016), P. lobatos já havia sido 

identificado no estômago, intestino delgado e grosso de C. mydas no Brasil (RUIZ, 1946; 

TRAVASSOS et al., 1969; WERNECK; SILVA, 2015; BINOTI et al., 2017), Costa Rica 

(SANTORO et al., 2006), Panamá (CABALLERO et al., 1955) e Porto Rico (DYER et al., 

1991); de E. imbricata na Costa Rica (SANTORO et al., 2015) e Porto Rico (FISCHTHAL; 
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ACHOLONU, 1976) e de L. olivacea no México (PÉREZ-PONCE DE LEON et al., 1996). 

Não ocorrendo assim relatos deste endoparasito na tartaruga-cabeçuda – C. caretta. 

Segundo Greiner; Mader (2006), o conhecimento sobre os parasitos de tartarugas é 

bastante escasso, e em alguns casos, não é possível saber se os parasitos são os agentes 

causadores das doenças (agentes patogênicos), ou se vivem de forma pacífica no hospedeiro 

(não lhes causando mal algum). Como relatado por Werneck; Silva (2015) existe evidências 

de que a distribuição geográfica, correntes oceânicas e possivelmente história filogenética 

podem influenciar a comunidade de parasitos. No entanto, os dados atuais com o baixo 

número de hospedeiros analisados não nos permitem comentar sobre estas evidencias. 

Baseando-se nos achados agora descritos, nos hospedeiros e as áreas de distribuição 

geográfica de P. lobatus, a identificação deste endoparasito na tartaruga-cabeçuda (C. caretta) 

no presente estudo representa o primeiro registro para este hospedeiro no litoral do Brasil e 

consequentemente, o primeiro relato na Região Neotropical, expandindo assim a área de 

distribuição geográfica deste endoparasito e a especificidade do mesmo em outros 

hospedeiros. 
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Resumo: 

Rhytidodes gelatinosus Looss 1901 (Digenea: Rhytidodidae) é um helminto 

exclusivo de tartarugas-marinhas, tendo sido descrito na região neotropical na tartaruga-de-

pente (E. imbricata) em Porto Rico e Cuba, bem como na tartaruga-cabeçuda (C. caretta) no 

Brasil e na tartaruga-verde (C. mydas) no Brasil e Panamá. A presente nota descreve a 

primeira ocorrência de R. gelatinosus em uma tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) 

encontrada na costa do Brasil, bem como na América do Sul. 

Palavras-chave: Helmintos, Digenea, Rhytidodidae, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

A tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) pertence a um grupo monofilético de 

quelônios contendo sete espécies existentes que se adaptaram para viver no ambiente marinho 

(SANTORO et al., 2010). Este animal habita águas tropicais e, em menor extensão, águas 

subtropicais. No Brasil as áreas de desova distribuem-se entre os estados do Espírito Santo ao 

Ceará (MARCOVALDI et al., 2011). De acordo com a IUCN (União Internacional para a 

Conservação da Natureza) seu status internacional é de espécie criticamente ameaçada de 

extinção (IUCN, 2020). 

No Brasil, a fauna parasitária de tartarugas-marinhas é representada principalmente 

pela Classe Trematoda, Filo Platyhelminthes com 46 espécies registradas até o momento e 

Filo Nematoda, com o registro de quatro espécies (WERNECK; SILVA, 2016). No entanto, 

no Brasil, ainda existem poucos dados e novas espécies estão sempre sendo listadas nos 

hospedeiros que habitam esta costa marítima. 

Os parasitos da família Rhytidodidae Odner 1926, são encontrados no intestino e na 

vesícula biliar de tartarugas-marinhas. Atualmente, apenas dois gêneros são aceitos para esta 

família, a Rhytidodes Looss, 1901 (R. gelatinosus) e Rhytidodoides Price, 1939 (R. 
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intestinalis, R. similis e R. pricei) (WERNECK et al., 2019). Portanto, a presente nota 

descreve a primeira ocorrência de R. gelatinosus em tartarugas-de-pente encontradas na costa 

do Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com 80 tartarugas verdes (Chelonia mydas) e cinco 

tartarugas de pente (Eretmochelys imbricata) provenientes de encalhes nas praias do nordeste 

do Brasil, estados do Ceará e Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2019. Todos os 

animais analisados neste trabalho foram encontrados mortos em ambiente natural ou vieram a 

óbito por complicações durante o período de reabilitação na base do Projeto Cetáceos da 

Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). Com autorização de captura, coleta e transporte de 

material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Renovaveis (IBAMA), foram realizadas biometrias e necropsias dos animais pelo PCCB. 

Durante a realização da necropsia, todos os orgãos foram analisados e os parasitos 

coletados foram fixados em formol a 10% e conservados em álcool a 70% em frascos 

rotulados com local e data da coleta e enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia 

e Animais Silvestres (LEIAS) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Seguindo as recomendações de Amato; Amato (2010), os helmintos digenéticos coletados 

foram clarificados; corados e montados em laminas. Foi analisada a morfometria visando à 

identificação dos espécimes parasitários conforme chaves de identificação de trematódeos 

propostas por Blair; Limpus (1982) e Blair (2005). Os índices ecológicos parasitários de 

prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância média (AM) foram calculados de 

acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de 2010 a 2019, foram analisadas cinco espécimes de tartarugas-

de-pente - Eretmochelys imbricata, estas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça 

(CCC) mínimo de 87cm e máximo de 89cm (M 88 ± DP 1,0), e valores de largura curvilínea 

da carapaça (LCC) de 75-85,5cm (M 78,5 + DP 6,0). Os padrões do CCC e LCC de E. 

imbricata foram semelhantes aos observados nos trabalhos de Werneck et al. (2015a) e 

Werneck et al. (2015b) no litoral brasileiro. 

A partir das características morfológicas, os endoparasitos foram identificados como 

membros da família Rhytidodidae (subclasse Digenea), sendo pertencentes ao gênero 

Rhytidodes (Looss, 1901) e identificados como R. gelatinosus (Looss, 1901) (Fig. 1). O 
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gênero deste parasito é constituído apenas por uma espécie válida, a R. gelatinosus, sendo esta 

espécie descrita originalmente como Distoma gelatinosum por Rudolphi (1819) em Rimini, na 

costa Adriática, no intestino de um exemplar de C. mydas (BLAIR, 1982), sendo o mesmo 

reescrito como Rhytidodes gelatinosus por Looss (1901) no intestino delgado de Caretta 

caretta no mar do Egito. 

 

 

Figura 1: Exemplar de um espécime adulto de Rhytidodes gelatinosus coletado no intestino 

da tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata). VO, ventosa oral; VV, ventosa ventral; FA, 

faringe; ES, esôfago; OV, ovário; T1, testículo 1; T2, testículo 2; FV, folículos vitelino; EP, 

poro excretor. 



85 
 

Descrição dos parasitos: 

Rhytidodes gelatinosus apresenta corpo alongado, margens paralelas na maior parte 

do comprimento enrugada, arredondada em cada extremidade. Ventosa oral pequena com 

expansão ventro-lateral de cada lado e crista dorsal transversal que se estende para as margens 

dorsolaterais. Abertura oral subterminal e ventral. Faringe pequena. Esôfago longo 

bifurcando-se ligeiramente anterior a ventosa ventral. Caeca simples, paralela, 

aproximadamente a meio caminho entre a linha média do corpo e suas margens na maior parte 

do comprimento, terminando próximo à extremidade posterior. Ventosa ventral pequena, na 

parte anterior do corpo. Um par de testículos, arredondado a ovoide, de tamanho semelhante, 

presentes no terço médio do corpo, estando entre a caeca. Saco de cirro curto, piriforme, 

contendo vesícula seminal interna curvada. Superfície corporal elevada em uma pequena 

região anterior a ventosa ventral. Ovário esférico, mediano, ficando anterior aos testículos. 

Glândula de Mehlis mal definida, póstero-ventral ao ovário. Receptáculo seminal ausente. 

Vitelaria filamentosa. Sistema excretor não totalmente definido. 

A espécie identificada como R. gelatinosus a partir do hospedeiro E. imbricata 

apresentou características morfológicas (medidas) diferentes dos espécimes parasitários no 

hospedeiro C. caretta (Tab. 1), isso pode ser devido ao estágio de maturidade dos parasitos 

serem diferentes ou ainda, possivelmente, uma maior preferência parasitária pelo hospedeiro 

C. caretta, os quais apresentaram parasitos mais desenvolvidos. 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por R. gelatinosus na tartaruga-de-

pente foram prevalência (P%) de 40%, intensidade média (IM) de 1,33 e abundancia média 

(AM) de 0,8. Em estudo com juvenis de tartarugas-verde no litoral dos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro (Brasil) Werneck; Silva (2015) obtiveram índices parasitários de 0,7% de P%, 

IM de 1,0 e AM de 0,007. Os índices ecológicos parasitários obtidos no presente trabalho são 

superiores aos encontrados na literatura em estudo realizado no Brasil. 

Viana (1924) e Travassos et al. (1969) incluíram em suas listas de trematódeos a 

presença de R. gelatinosus no Brasil, possivelmente de maneira equivocada, visto que os 

mesmos podem ter levado em consideração o trabalho de Diesing (1850) que relatou a 

ocorrência de Distomum gelatinosum (sin.) em um quelônio da Amazônia (Podocnemis 

expansa) depositando o material no museu de Viena, porém, Braun (1901) relata que não 

foram encontrados amostras depositadas no museu, assim, o mesmo conclui que Diesing pode 

ter errado em suas identificações. Desde então, outros estudos relatando a ocorrência de R. 

gelatinosus na região neotropical (América do sul e central) foram realizados: em E. 

imbricata em Porto Rico (FISCHTHAL; ACHOLONU, 1976; DYER et al., 1995a) e Cuba 
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(VIGUERAS, 1955); C. caretta no Brasil (VIANA, 1924; TRAVASSOS et al., 1969); C. 

mydas no Brasil (WERNECK; SILVA, 2015) e Panamá (CABALLERO, 1954). 

 

Tabela 1: Caracterização e comparação de algumas medidas morfológicas de R. gelatinosus. 

Média das medidas expressas em milímetros (mm). *Média dos valores.  

Características 

Presente estudo* Blair (1982) 

Eretmochelys imbricata Caretta caretta 

Comprimento do corpo 9,78 17,13 

Largura do corpo 1,43 1,61 

Comprimento da ventosa oral 0,46 0,46 

Largura da ventosa oral 0,62 0,74 

Comprimento do esôfago 0,93 2,40 

Comprimento da faringe 0,21 0,22 

Largura da faringe 0,19 0,24 

Comprimento da ventosa ventral 0,18 0,38 

Largura da ventosa ventral 0,19 0,42 

Comprimento do testículo 1 0,42 0,74 

Largura do testículo 1 0,31 0,33 

Comprimento do testículo 2 0,68 0,89 

Largura dos testículos 2 0,30 0,38 

Comprimento do ovário 0,17 0,19 

Largura do ovário       0,24  0,33 

 Brasil Austrália 

 

De acordo com os hospedeiros e as áreas de distribuição geográfica de R. 

gelatinosus, a identificação deste endoparasito na tartaruga-de-pente (E. imbricata) no 

presente estudo representa o primeiro registro para este hospedeiro no litoral do Brasil, e 

consequentemente, o primeiro relato na América do Sul, expandindo assim a área de 

distribuição geográfica deste endoparasito e a especificidade do mesmo em outros 

hospedeiros. 
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Resumo: 

O digenético Diaschistorchis pandus Johnstone, 1913 (Digenea: Pronocephalidae) é 

um helminto exclusivo de tartarugas-marinhas, tendo sido relatado a partir da tartaruga-verde 

(Chelonia mydas), tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) e tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata) em diferentes partes do mundo. O presente trabalho descreve a primeira ocorrência 

de D. pandus em uma tartaruga-verde encontrada na costa do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Palavras-chave: Helmintos, Digenea, Pronocephalidae, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Na região neotropical, a qual corresponde à América do Sul e Central, são 

encontradas cinco espécies de tartarugas-marinhas: tartaruga-verde (Chelonia mydas), 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), Tartaruga-

oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) (WERNECK; 

SILVA, 2016). A IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) considera C. 

mydas como ameaçada de extinção (IUCN, 2020). 

Cerca de 60 espécies de digenéticos foram registradas parasitando a tartaruga-verde, 

sendo estes pertencentes principalmente à família Pronocephalidae. A fauna parasitária deste 

animal no Brasil segue a linha global, sendo os digenéticos os mais encontrados (SANTORO 

et al. 2006; WERNECK; SILVA, 2016). No entanto, no Brasil, mesmo as análises 

parasitológicas de tartarugas-marinhas serem realizadas há muitos anos, os resultados 

existentes ainda são considerados poucos quando comparado a nível internacional, e assim, 

novas espécies vem sempre sendo listadas nos hospedeiros que habitam esta costa marítima. 

A fauna parasitária pertencente à família Pronocephalidae é encontrada 

principalmente no intestino de tartarugas-marinhas (NDIAYE et al., 2011). Atualmente, entre 

os vinte e dois gêneros aceitos para esta família, esta o gênero Diaschistorchis (BLAIR, 
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2005). A presente nota descreve a primeira ocorrência de D. pandus (Digenea: 

Pronocephalidae) em tartarugas-verdes (C. mydas) encalhadas na costa do Rio Grande do 

Norte, na região Nordeste do Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante os anos de 2010 a 2019, foi realizado um estudo com 80 tartarugas verdes 

(Chelonia mydas) provenientes de encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estados do Ceará 

e Rio Grande do Norte. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados mortos 

em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de reabilitação na 

base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). 

Biometrias e necropsias dos animais foram realizadas pelo PCCB com autorização de 

captura, coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Durante a necropsia, todos os orgãos 

dos animais foram analisados e os parasitos encontrados foram fixados em formol a 10% e 

conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e data da coleta e enviados para 

o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres (LEIAS) da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Para o estudo morfologico, os parasitos foram corados com hematoxilina, 

clarificados e montados em balsamo do canada seguindo as recomendações de Amato; Amato 

(2010). A amostra foi analisada e medida sob um microscópio de luz utilizado programação. 

Foi analisada a morfometria visando à identificação do parasita, sendo essa baseada na chave 

taxonômica proposta para gênero (BLAIR, 2005) e para a espécie (MEHROTRA; GUPTA, 

1976). Os índices ecológicos parasitários de prevalência (P), intensidade média (IM) e 

abundância média (AM) foram calculados de acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Oitenta espécimes de tartarugas-verdes (Chelonia mydas) apresentaram comprimento 

curvilíneo da carapaça (CCC) mínimo de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio 

padrão 32,5), e valores de largura curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 

31,1). Os padrões de CCC e LCC foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva 

(2015) e Santoro et al. (2006) em estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica 

com a mesma espécie estudada.  

Os endoparasitos foram identificados taxonomicamente como membros da subclasse 

Digenea e família Pronocephalidae, sendo pertencentes ao gênero Diaschistorchis e 



91 
 

identificados como D. pandus Johnstone, 1913. As características morfológicas dos 

espécimes que diferenciaram D. pandus das outras espécies deste gênero foram os testículos 

que se encontram mesialmente na região atrás do ovário, formando um padrão em forma de 

U, o poro genital localizado bem à frente da linha equatorial e a vitelaria começando muito 

atrás do poro genital. 

 

 

Figura 1: Exemplar de um espécime de Diaschistorchis pandus coletado no intestino da 

tartaruga-verde (Chelonia mydas). VO, ventosa oral; CA, caeca; PG, poro genital; UT, útero; 

SA.CI, saco de cirro; VE.SE; vesícula seminal; FV, folículos vitelino; OV, ovário; GM, 

glândula de Mehlis; T, testículos.  

 

Diaschistorchis pandus é uma das seis espécies conhecidas deste gênero 

(MEHROTRA; GUPTA, 1976). Tem especificidade relativamente baixa no hospedeiro, tendo 

sido relatada a partir da tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-cabeçuda (Caretta 

caretta) e tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) em diferentes partes do mundo. No 
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Brasil, apenas dois relatos foram feitos até o momento, sendo um na tartaruga-verde e um na 

tartaruga-de-pente (LUHMAN, 1935; WERNECK; SILVA, 2016). 

Os índices apresentados por este parasito na tartaruga-verde foram prevalência (P%) 

de 2,5%, intensidade média (IM) de 3,0 e abundancia média (AM) de 0,075. Em estudo com 

juvenis de tartarugas-de-pente no litoral dos estados do Ceara, Bahia e São Paulo (Brasil) 

Werneck et al. (2015) obtiveram índices parasitários de 9,7% de P%, IM de 7,67 e AM de 

0,74. Werneck; Silva (2015) avaliando a fauna parasitaria da tartaruga-verde nos estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo, relataram uma prevalência de 0,7%, IM de 1,0 e AM de 0,007. Os 

índices ecológicos parasitários obtidos no presente trabalho estão na mesma faixa dos 

encontrados na literatura em outros estudos realizados no Brasil. 

O uso do habitat e hábitos alimentares das tartarugas nas diferentes áreas geográficas 

onde estão distribuídas influencia diretamente na riqueza de espécies parasitárias (SANTORO 

et al. 2006). Os trematódeos pertencentes à família Pronocephalidae são registrados no trato 

gastrointestinal das tartarugas-marinhas, tendo estes os moluscos como hospedeiros 

intermediários, e ao abandonarem os moluscos, são encontrados diretamente nos bancos de 

algas marinhas. Sendo esse o motivo pelo qual é mais comum encontrar esses parasitos em 

espécies de tartarugas-marinhas herbívoras (SANTORO; MATTIUCCI, 2009; GOMEZ-

PUERTA et al., 2017). Com referência as áreas de distribuição geográfica no Brasil, a 

identificação de D. pandus na tartaruga-verde (C. mydas) no presente estudo representa o 

primeiro registro no litoral do Rio Grande do Norte, expandindo assim a área de distribuição 

geográfica deste endoparasito. 
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Resumo: 

A fauna parasitária de tartarugas-marinhas é bastante abundante e diversificada, 

sendo o helminto digenético Deuterobaris proteus (Digenea: Microscaphidiidae) um parasito 

exclusivo de tartarugas-marinhas, tendo sido relatado a partir da tartaruga-verde da Flórida, de 

Porto Rico e no Brasil. O presente trabalho descreve a primeira ocorrência de D. proteus em 

uma tartaruga-cabeçuda encontrada na região neotropical (América do Sul e Central). 

Palavras-chave: Helmintos, Digenéticos, Índices parasitários, América do Sul 

INTRODUÇÃO 

Na região neotropical, a qual corresponde à América do Sul e Central, cinco das sete 

espécies de tartarugas-marinhas são encontradas: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-

oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) (WERNECK; 

SILVA, 2016). A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) considera C. 

caretta como vulnerável de extinção (IUCN, 2020). 

A fauna parasitária de tartarugas-marinhas é bastante abundante e diversificada. 

Esses parasitos são bem adaptados ao ambiente marinho e a seus hospedeiros, visto que as 

tartarugas-marinhas têm hábito migratório e contraem as formas infectantes em alguma fase 

dessa jornada (GOMES et al., 2017). No entanto, no Brasil, mesmo as análises parasitológicas 

de tartarugas-marinhas serem realizadas há muitos anos, os resultados existentes ainda são 

considerados poucos quando comparado a nível internacional, e assim, novas espécies vem 

sempre sendo listadas nos hospedeiros que habitam esta costa marítima. 

A família Microscaphidiidae (Looss, 1900) inclui um grupo de trematódeos 

gastrointestinais encontrados em tartarugas-marinhas e quelônios de água doce (BLAIR, 

2005). Esta família inclui 22 gêneros, dos quais até hoje pouco se sabe sobre as 
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especificidades dos membros dessa família (HASSANINE et al., 2016). O presente relato 

apresenta a primeira ocorrência de Deuterobaris proteus (Digenea: Microscaphidiidae) 

parasitando a tartaruga-cabeçuda - C. caretta na região Neotropical, bem como determinar 

seus índices ecológicos parasitários. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entre os anos de 2010 a 2019, foi realizado um estudo com nove tartarugas-

cabeçudas (Caretta caretta) provenientes de encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estado 

do Rio Grande do Norte. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados 

mortos em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de 

reabilitação na base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). 

Biometrias e necropsias dos animais foram realizadas pelo PCCB com autorização de 

captura, coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Durante a necropsia, todos os orgãos 

dos animais foram analisados e os parasitos encontrados foram fixados em formol a 10% e 

conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e data da coleta e enviados para 

o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres (LEIAS) da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Para a realização do estudo morfologico, os parasitos foram corados com 

hematoxilina, clarificados e montados em balsamo do canada seguindo as recomendações de 

Amato; Amato (2010). A amostra foi analisada e medida sob um microscópio de luz utilizado 

programação. Foi analisada a morfometria visando à identificação do parasita, sendo essa 

baseada na chave taxonômica proposta para gênero (BLAIR, 2005) e para a espécie 

(TANDON; GUPTA, 1981). Os índices ecológicos parasitários de prevalência (P), 

intensidade média (IM) e abundância média (AM) foram calculados de acordo com Bush et 

al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de estudo, foram analisados nove tartarugas-cabeçudas Caretta 

caretta, apresentando valores biométricos do comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) 

mínimo de 86cm e máximo de 96cm (Média 92,5 ± Desvio padrão 3,4), e valores de largura 

curvilínea da carapaça (LCC) de 82,6-87cm (M 85,3 + DP 1,9). Os padrões do CCC e LCC de 

C. caretta foram semelhantes aos observados no litoral do estado do Rio de Janeiro (Brasil) 

por Werneck et al. (2017) e Ribeiro et al. (2017). 
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Os endoparasitos presentes no trato gastrointestinal foram identificados 

taxonomicamente como membros da subclasse Digenea e família Microscaphidiidae, sendo 

pertencentes ao gênero Deuterobaris e identificados como D. proteus (Fig. 1). O gênero deste 

endoparasito é constituído apenas por três espécies válidas, a D. chelonei Gupta, 1961, D. 

intestinalis Mehrotra, 1973 e a D. proteus Looss, 1900. A espécie D. proteus difere de D. 

intestinalis e D. chelonei pelo aspecto da topografia da vitelária da primeira estar arranjada 

em forma de U e não atravessar a caeca intestinal, pois os dois membros do ‘U’ se unem 

medialmente atrás da terminação caecal. 

 

Figura 1: Exemplar de um espécime de Deuterobaris proteus coletado no intestino da 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta). VO, ventosa oral; CA, caeca; PG, poro genital; UT, 

útero; VE.SE; vesícula seminal; FV, folículos vitelino; PE, poro excretor; T, testículos. 

 

De acordo com Dyer et al. (1995), esta espécie foi descrita a partir de espécimes 

encontrados no intestino de Chelone viridis (= Chelonia mydas) do Mediterrâneo. Este 

mesmo autor relata a ocorrência de doze espécimes deste parasito encontrados no intestino 

delgado de uma única C. mydas coletada em Loiza, Porto Rico. Gupta (1961) descreveu D. 
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chelonei de C. mydas em Trinidad. No entanto, Gupta não mencionou as glândulas ventrais na 

descrição. Nem um tipo de amostra foi depositado nem um registro de deposição do tipo de 

material. Deuterobaris proteus já havia sido relatado em tartarugas-verdes da Flórida 

(NIGRELLI, 1941), de Porto Rico (DYER et al., 1991; DYER et al., 1995) e no Brasil 

(WERNECK; SILVA, 2015). Não ocorrendo relatos deste endoparasito na tartaruga-cabeçuda 

(C. caretta). 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por Deuterobaris proteus na 

tartaruga-cabeçuda foram prevalência (P%) de 11,1%, intensidade média (IM) de 6,0 e 

abundancia média (AM) de 0,67. Em estudo com juvenis de tartarugas-verde no litoral dos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil) Werneck; Silva (2015) obtiveram índices 

parasitários de 14,0% de P%, IM de 228 e AM de 31,9. Gomes et al. (2017) obtiveram 11,1% 

de prevalência, intensidade média de 96,5 e abundancia média de 10,72 em estudo com C. 

mydas no litoral do Espírito Santo, Brasil. Os índices parasitários observados no presente 

trabalho é considerado baixo quando comparado aos encontrados na literatura em estudos 

realizados no Brasil. Assim, com a inferioridade dos valores encontrados entre a literatura e o 

presente estudo, pode-se concluir que a tartaruga-cabeçuda é menos propícia a infestação por 

D. proteus. 

Como relatado por Werneck; Silva (2015) existe evidências de que a distribuição 

geográfica, correntes oceânicas e possivelmente história filogenética podem influenciar a 

comunidade de parasitos. No entanto, os dados atuais com o baixo número de hospedeiros 

analisados não nos permitem comentar sobre estas evidencias.  

De acordo com os hospedeiros e as áreas de distribuição geográfica de D. proteus, a 

identificação deste endoparasito na tartaruga-cabeçuda (C. caretta) no presente estudo 

representa o primeiro registro para este hospedeiro no litoral do Brasil e consequentemente, o 

primeiro relato na Região Neotropical, expandindo assim a área de distribuição geográfica 

deste endoparasito e a especificidade do mesmo em outros hospedeiros. 
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Resumo: 

O helminto digenético Pyelosomum cochlear Looss, 1899 (Digenea: 

Pronocephalidae) é um parasito exclusivo de tartarugas-marinhas, tendo sido descrito na 

tartaruga-verde (Chelonia mydas) nos Estados Unidos, Panamá, Costa Rica e Brasil, bem 

como um relato na tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e na tartaruga-de-pente 

(Eretmochelys imbricata) no Brasil. A presente nota descreve a primeira ocorrência de P. 

cochlear em uma tartaruga-verde encontrada na costa do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Palavras-chave: Helmintos, Digenea, Pronocephalidae, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Entre os fatores que contribuem para a patologia associada a infecções parasitárias, 

podem-se destacar distúrbios nutricionais e estresse ambiental. Devido a estes efeitos 

prejudiciais que os parasitos têm em seus hospedeiros, estes têm um potencial negativo na 

conservação de espécies ameaçadas (CAMPBELL, 2006; GOMEZ-PUERTA et al., 2017). 

Destacando-se a tartaruga-verde (Chelonia mydas), de acordo com a IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza) o status internacional atual deste animal é de 

espécie ameaçada de extinção (IUCN, 2020). 

Atualmente, cerca de 60 espécies de digenéticos foram registradas parasitando a 

tartaruga-verde, sendo estes pertencentes às famílias Brachycoeliidae, Cladorchiidae, 

Microscaphidiidae, Plagiorchiidae, Pronocephalidae, Rhytidodidae e Telorchiidae, sendo a 

família Pronocephalidae o registro mais comum. No Brasil, a fauna parasitária deste animal 

segue a linha global, sendo os digenéticos os mais encontrados (SANTORO et al. 2006; 

WERNECK; SILVA, 2016). No entanto, no Brasil, ainda existem poucos dados quando 

comparado a nível internacional e novas espécies vem sempre sendo listadas nos hospedeiros 

que habitam esta costa marítima. 
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A fauna parasitária pertencente à família Pronocephalidae Looss (1899) são 

encontrados principalmente no intestino de repteis aquáticos e marinhos (NDIAYE et al., 

2011). Atualmente, vinte e dois gêneros são aceitos para esta família, sendo o gênero 

Pyelosomum um desses (BLAIR, 2005). O presente relato descreve a primeira ocorrência de 

P. cochlear (Digenea: Pronocephalidae) em tartarugas-verdes (C. mydas) encalhadas na costa 

do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o período de 2010 a 2019, foi realizado um estudo com 80 tartarugas verdes 

(Chelonia mydas) provenientes de encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estados do Ceará 

e Rio Grande do Norte. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados mortos 

em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de reabilitação na 

base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). 

Foram realizadas biometrias e necropsias dos animais pelo PCCB com autorização 

de captura, coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Durante a necropsia, todos 

os orgãos dos animais foram analisados e os parasitos encontrados foram fixados em formol a 

10% e conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e data da coleta e 

enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres (LEIAS) da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Para o estudo morfologico, os parasitos foram corados com hematoxilina, 

clarificados e montados em balsamo do canada seguindo as recomendações de Amato; Amato 

(2010). A amostra foi analisada e medida sob um microscópio de luz utilizado programação. 

Foi analisada a morfometria visando à identificação do parasita, sendo essa baseada na chave 

taxonômica proposta por Blair (2005) e no estudo filogenético de Pérez-Ponce de León; 

Brooks (1995), bem como na descrição de Looss (1899) e redescrição de Caballero (1954). 

Os índices ecológicos parasitários de prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância 

média (AM) foram calculados de acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Oitenta espécimes de tartarugas-verdes (Chelonia mydas) foram analisadas entre os 

anos de 2010 a 2019, estas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) mínimo 

de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio padrão 32,5), e valores de largura 

curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 31,1). Os padrões de CCC e LCC 
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foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva (2015) e Santoro et al. (2006) em 

estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica com a mesma espécie estudada.  

Os endoparasitos em estudo foram identificados taxonomicamente como membros da 

família Pronocephalidae (subclasse Digenea), sendo pertencentes ao gênero Pyelosomum 

(Looss, 1899) e identificados como P. cochlear (Looss, 1899). Quatro espécies pertencentes a 

este gênero já foram descritas na região neotropical (América do sul e central): a Pyelosomum 

crassum Ruiz, 1946, P. cochlear Looss, 1899, P. posterorchis Oguro, 1936 e P. renicapite 

Leidy, 1856 (WERNECK; SILVA, 2016). 

A espécie identificada como P. cochlear a partir do hospedeiro C. mydas apresentou 

características morfológicas (medidas) coincidentes com as descrições dos espécimes 

parasitários de Caballero (1954), Werneck et al. (2015) e Werneck et al. (2019). 

As características dos espécimes foram: extremidade anterior cônica, com colar 

cefálico evidente; extremidade posterior arredondada, medindo 3.38 mm de comprimento por 

2.18 mm de largura; ventosa oral subterminal, medindo 0,45 mm de comprimento por 0,43 

mm de largura; esôfago curto medindo 0,17 mm de comprimento; caeca sinuosa, movendo-se 

para a região central do corpo antes dos testículos, estendendo-se além dos testículos e 

terminando no fundo do cecum entre os testículos próximos à extremidade posterior do corpo; 

saco cirro parcialmente coberto por alças uterinas, mas claramente intercecal; vitelária 

composta por dois grupos de folículos, extra-cecal, lado limítrofe do corpo, iniciando no terço 

anterior próximo à extremidade posterior do saco cirro e terminando no nível dos ovários, 

forma oval. 

O útero começa no nível do ovário e ocupa praticamente toda a área medial; as alças 

uterinas atingem vários pontos lateralmente para a área folicular e ultrapassam anteriormente 

a área do saco cirro; testículos na região posterior do corpo, com formato arredondado e com 

lóbulos fracos; testículo direito medindo 0,61 mm de comprimento por 0,53 mm de largura; 

testículo esquerdo medindo 0,60 mm de comprimento por 0,53 mm de largura; ovário com 

formato irregular, anterior à glândula de Mehlis, medindo 0,28 mm de comprimento por 0,33 

mm de largura; Glândula de Mehlis medindo 0,23 mm de comprimento por 0,23 mm de 

largura; poro genital no terço anterior do corpo; ovos com processos polares.  

Relatado como um parasito exclusivo de tartarugas-marinhas, Looss (1899) 

descreveu pela primeira vez o gênero Pyelosomum a partir de dois espécimes, identificados 

como P. cochlear, encontrados na bexiga urinária de uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) 

do Egito (WERNECK et al., 2019). Posteriormente, outros estudos relataram a ocorrência 

deste parasito neste mesmo hospedeiro, como nos Estados Unidos (NIGRELLI, 1940, 1941; 
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DYER et al., 1991, 1995), Panamá (CABALLERO, 1954), Costa Rica (SANTORO et al., 

2006) e Brasil (WERNECK; SILVA 2015), bem como um relato na tartaruga-oliva 

(Lepidochelys olivacea) (WERNECK et al., 2015a) e na tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata) no Brasil (WERNECK et al., 2019). 

Os índices apresentados por este parasito na tartaruga-verde foram prevalência (P%) 

de 2,5%, intensidade média (IM) de 2,5 e abundancia média (AM) de 0,062. Em estudo com 

juvenis de tartarugas-verdes no litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil) 

Werneck; Silva (2015) obtiveram índices parasitários de 0,7% de P%, IM de 1 e AM de 

0,007. Binoti et al. (2017) avaliando a fauna parasitaria da tartaruga-oliva no Rio Grande do 

Sul, relataram uma prevalência de 8%. Os índices ecológicos parasitários obtidos no presente 

trabalho estão na mesma faixa dos encontrados na literatura em outros estudos realizados no 

Brasil. 

A riqueza de espécies parasitárias está ligada ao uso de habitat e hábitos alimentares 

das tartarugas nas diferentes áreas geográficas onde estão distribuídas (SANTORO et al., 

2006). Os trematódeos mais registrados no trato gastrointestinal das tartarugas-marinhas 

pertencem à família Pronocephalidae, tendo estes os moluscos como hospedeiros 

intermediários, e ao abandonarem os moluscos, são encontrados diretamente nos bancos de 

algas marinhas. Sendo esse o motivo pelo qual é mais comum encontrar esses parasitos em 

espécies de tartarugas-marinhas herbívoras (SANTORO; MATTIUCCI, 2009; GOMEZ-

PUERTA et al., 2017). Com referência as áreas de distribuição geográfica no Brasil, a 

identificação de P. cochlear na tartaruga-verde (C. mydas) no presente estudo representa o 

primeiro registro no litoral do Rio Grande do Norte, e consequentemente, o primeiro relato na 

região Nordeste do Brasil, expandindo assim a área de distribuição geográfica deste 

endoparasito. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES/MEC) por auxiliar na pesquisa com o apoio de bolsas de pós-graduação e 

ao Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE) pela parceria de trabalho e 

coleta de material biológico.  

 

 



105 
 

REFERÊNCIAS 

AMATO, J. F. R.; AMATO, S. B. Técnicas gerais para coleta e preparação de helmintos 

endoparasitos de aves. In: Von Matter, S., Straube, F. C., de Queiroz Piacentini, V., Accordi, 

I. A., & Cândido Jr, J. F. Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa 

e Levantamento. Technical Books Editora, p. 369-393, 2010. 

BUSH, A. O. et al. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. 

The Journal of parasitology, p. 575-583, 1997. 

BINOTI, E. et al. Helminth fauna of Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) in the south of the 

State of Espírito Santo and description of tissue injury. Helminthologia, 53(2): 195 – 199. 

2017. 

BLAIR, D. Family Rhytidodidae Odner, 1926. In: Jones, A., Bray, R.A., Gibson, D.I. (Eds). 

Key to the trematodes. Vol. 2, London, UK: CABI Publishing, London, pp. 123 – 125. 2005. 

CABALLERO, C. E. Helmintos de la Republica de Panamá. X. Alguns Tremátodos de 

Chelone mydas (L.) tortuga marina comestible Del Océano Pacífico Del Norte. [Helminths of 

the Republic of Panama. X. Some Trematodes of Chelone mydas (L.) marine turtle from the 

North Pacific Ocean.]. An. Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. Méx., 8: 31 – 58. 1954. 

CAMPBELL T. W. Hemoparasites. En: Mader D. R. (Ed). Reptile Medicine and Surgery. 2da 

edición. Elsevier Saunders, San Luis, MO, Estados Unidos. Pp. 801 – 805. 2006. 

DYER, W. G. et al. Some digeneans of the green turtle, Chelonia mydas (Testudines: 

Cheloniidae) from Puerto Rico. J. Helminthol. Soc. Wash., 58:176 –180. 1991. 

DYER, W. G. et al. Digenea of the green turtle (Chelonia mydas) and the leatherback turtle 

(Dermochelys coriacea) from Puerto Rico. Caribb. J. Sci., 31:269–273. 1995. 

GOMEZ-PUERTA, L. A. et al. Primer reporte de Cricocephalus albus (Digenea: 

Pronocephalidae) en el Perú, parásito de la tortuga verde del Pacífico Este (Chelonia mydas 

agassizii). Revista peruana de biología, v. 24, n. 2, p. 217-222, 2017. 

IUCN (International Union for Conservation of Nature). The IUCN Red List of Threatened 

Species. 2020. Version 2019.1. Available at: www.iucnredlist.org. Accessed 25 Jun 2019. 



106 
 

LOOSS, A. Weitere Beiträge zur Kenntniss der Trematoden Fauna Aegyptens, Zugleich 

Versuch einer natürlichen Gliederung des Genus Distomum Retzius [Further contributions to 

the knowledge of the trematodes fauna of Egypt, At the same time attempt of a natural 

structure of the genus Distomum Retzius]. Zool. Jahrb. Syst. 12: 521 – 784. 1899. 

NDIAYE, P. I. et al. Ultrastructure of the spermatozoon of the digenean Cricocephalus albus 

(Kuhl & van Hasselt, 1822) Looss, 1899 (Platyhelminthes, Pronocephaloidea, 

Pronocephalidae), parasite of “the hawksbill sea turtle” Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 

1766) in Senegal. Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology, v. 250, n. 3, p. 

215-222, 2011. 

NIGRELLI, R. F. Observations on trematodes of the marine turtle, Chelonia mydas. Anat. 

Rec., 78: 178. 1940. 

NIGRELLI, R. F. “Parasites of the green turtle (Chelonia mydas (L.)), with special reference 

to the rediscovery of trematodes described by Looss from this host species.” J. Parasitol., 27: 

15 – 16. 1941. 

PÉREZ-PONCE de LEÓN, G.; BROOKS, D.R. Phylogenetic relationships among the species 

of Pyelosomum Looss, 1899 (Digenea: Pronocephalidae). J. Parasitol., 81: 277 – 280. 1995. 

SANTORO M., E. C. et al. Digenetic trematode community in nesting green sea turtles 

(Chelonia mydas) from Tortuguero National Park, Costa Rica. Journal of Parasitology 92: 

1202–1206. 2006. 

WERNECK, M. R.; DA SILVA, R. J. Checklist of sea turtles endohelminth in neotropical 

region. Helminthologia, v. 53, n. 3, p. 211-223, 2016. 

WERNECK, M. R.; SILVA, R. J. D. Helminth parasites of juvenile green turtles Chelonia 

mydas (Testudines: Cheloniidae) in Brazil. Journal of parasitology, 101(6), 713-716. 2015. 

WERNECK, M. R. et al. First Report of Pyelosomum cochlear Looss 1899 (Digenea:  

ronocephalidae) in a Hawksbill Turtle–Eretmochelys imbricata L. Found in Brazilian 

Coast. Helminthologia, v. 56, n. 4, p. 334, 2019. 

 

 



107 
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Resumo: 

Ozobranchus spp. são sanguessugas que se alimentam exclusivamente de sangue de 

tartarugas-marinhas. São ectoparasitos comuns encontrados em uma variedade de espécies de 

tartarugas-marinhas. Este artigo descreve a ocorrência de Ozobranchus branchiatus Menzies, 

1791 (Annelida, Hirudínea) em tartarugas-verde (Chelonia mydas) encontradas na costa do 

Brasil. Este parasito já havia sido descrito no Brasil em C. mydas, na costa dos estados do 

Espirito Santo, São Paulo e no Ceará. Esta nota representa o primeiro relato de O. branchiatus 

em tartarugas-verde da litoral do estado do Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: Índices parasitários, Sanguessugas, Ozobranchus, Fibropapilomatose 

INTRODUÇÃO 

As tartarugas-marinhas habitam diversas regiões do mundo (KNÖBL et al., 2011). 

Atualmente, na região neotropical, a qual corresponde à América do Sul e Central, cinco das 

sete espécies de tartarugas-marinhas são encontradas: Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), 

Chelonia mydas (tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Lepidochelys 

olivacea (tartaruga-oliva) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro) (WERNECK; SILVA, 

2016). No Brasil, a maior população de tartarugas-marinhas pertence à espécie C. mydas e se 

encontra na ilha de Trindade. De acordo com a União Internacional para Conservação da 

Natureza (IUCN) a C. mydas esta categorizada como ameaçada de extinção (IUCN, 2020). 

O estudo parasitológico é considerado uma ferramenta importante para entender a 

ecologia das populações hospedeiras. Análises ecológicas das relações parasito-hospedeiro e 

relatos de infecções podem ajudar a avaliar os padrões de migração dos estoques 
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populacionais e a ecologia trófica dos hospedeiros (MEIRA-FILHO et al., 2017). As 

sanguessugas marinhas das águas brasileiras ainda são relativamente pouco estudadas. O 

único trabalho consistente foi realizado por Ringuelet (1944), que inclui hirudíneos da 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Outros trabalhos sobre sanguessugas marinhas 

nas águas brasileiras são relativamente baseados em compilações (PINTO, 1923) e registros 

únicos (SOTO, 2000; 2003). 

As sanguessugas são membros do filo Annelida, classe Hirudinida. A maioria das 

sanguessugas é sugadora de sangue e pode ser encontrada como ectoparasita de vários 

vertebrados terrestres ou aquáticos. Ozobranchus spp. pertence à família Ozobranchidae, 

caracterizada pela presença de ramos digitiformes laterais típicos. Esta família inclui duas 

espécies principais, que são ectoparasitas permanentes e exclusivas de tartarugas-marinhas: O. 

branchiatus e O. margoi (CHRISTOFFERSEN, 2008; RODENBUSCH et al., 2012; 

GÖPPER et al., 2018). O presente estudo relata a ocorrência de O. branchiatus (Annelida, 

Hirudínea) parasitando a tartaruga-verde (C. mydas) na região Nordeste do Brasil, ampliando 

a área de distribuição geográfica deste ectoparasito. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entre os anos de 2010 a 2019, foi realizado um estudo com 80 tartarugas-verde 

(Chelonia mydas) provenientes de encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estado do Rio 

Grande do Norte e Ceará. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados 

mortos em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de 

reabilitação na base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). As 

biometrias e necropsias dos animais foram realizadas pelo PCCB com autorização de captura, 

coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA).  

Durante a necropsia, todos os orgãos dos animais foram analisados e os parasitos 

encontrados foram fixados em formol a 10% e conservados em álcool a 70% em frascos 

rotulados com local e data da coleta e enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia 

e Animais Silvestres (LEIAS) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Para 

a realização do estudo, a amostra parasitária foi analisada sob um microscópio de luz e lupa. 

Visando à identificação dos parasitos, foi utilizada uma chave taxonômica para família 

proposta por Mandal (2009) e para gênero e espécie proposta por Sawyer (1975). Os índices 

ecológicos parasitários de prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância média (AM) 

foram calculados de acordo com Bush et al. (1997). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de estudo, foram analisadas oitenta espécimes de tartarugas-verdes 

(Chelonia mydas), estas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) mínimo de 

28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio padrão 32,5), e valores de largura curvilínea 

da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 31,1). Os padrões do CCC e LCC de C. 

mydas foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva (2015) e Santoro et al. (2006) 

em estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica. 

Os corpos das amostras destes ectoparasitos apresentaram traquelossomo e urossoma 

distinguíveis, com uma ventosa posterior claramente visível. Além disso, sete pares de 

brânquias eram visíveis no urossoma. Com base nessas características, as sanguessugas foram 

identificadas como Ozobranchus branchiatus (SAWYER, 1975). Embora O. margoi e O. 

branchiatus sejam agora claramente distinguidos com base em cinco e sete pares, 

respectivamente, de brânquias de ramificação digitiforme, algumas confusões ocorreram no 

passado com descrições errôneas destes ectoparasitos (DAVIES, 1974). 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por Ozobranchus branchiatus na 

tartaruga-cabeçuda foram prevalência de 18,7%, intensidade média de 5,2 e abundancia média 

de 0,97. Não havia relatos na literatura até o presente estudo sobre os índices parasitários 

deste parasito na tartaruga-verde. No Brasil, O. branchiatus já havia sido identificado na costa 

dos estados do Espirito Santo (BINOTI et al., 2017), São Paulo (PERALTA et al., 2003) e no 

Ceará (PEREIRA et al., 2006) em C. mydas e C. caretta. 

Um fator que pode diminuir consideravelmente o número de animais de uma 

população marinha é a ocorrência de doenças. O parasitismo por Ozobranchus spp. pode 

causar lesões cutâneas graves, erosão cutânea profunda, lesões oculares e até morte do 

hospedeiro (BUNKLEY-WILLIAMS et al., 2008). Outro risco potencial associado à 

Ozobranchus spp. é o risco de transmissão do herpesvírus quelonídeo 5 (ChHV-5). O ChHV-

5 está associado ao desenvolvimento de fibropapilomatose (FP), uma condição patológica de 

tartarugas-marinhas caracterizada por ocorrências de tumores debilitantes na pele e órgãos 

internos, que podem progredir para a morte do animal (RODENBUSCH et al, 2012).  

Devido às dificuldades de estudar seus hospedeiros, muito pouco se sabe sobre as 

sanguessugas das tartarugas-marinhas e se elas conseguem sobreviver parcialmente sem um 

hospedeiro ou utilizar um hospedeiro alternativo (MCGOWIN et al., 2011). As primeiras 

descrições da fibropapilomatose em tartarugas-marinhas foram realizadas por Lucke (1938) e 
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Smith; Coates (1938), que relataram a presença de tumores cutâneos em tartarugas verdes 

(Chelonia mydas) no estado da Flórida (USA). 

Segundo Greiner; Mader (2006), o conhecimento sobre os parasitos de tartarugas é 

bastante escasso, e em alguns casos, não é possível saber se os parasitos são os agentes 

causadores das doenças (agentes patogênicos), ou se vivem de forma pacífica no hospedeiro 

(não lhes causando mal algum). Como relatado por Werneck; Silva (2015) existe evidências 

de que a distribuição geográfica, correntes oceânicas e possivelmente história filogenética 

podem influenciar a comunidade de parasitos. No entanto, os dados atuais com o baixo 

número de hospedeiros analisados não nos permitem comentar sobre estas evidencias. 

Como as sanguessugas são comuns em tartarugas verdes em outras regiões do 

mundo, seria interessante investigar melhor a ocorrência de Ozobranchus spp. nas populações 

de tartarugas-marinhas da costa Brasileira. Com base em uma pesquisa bibliográfica de casos 

publicados, nos achados agora descritos e as áreas de distribuição geográfica de O. 

branchiatus, a identificação deste ectoparasito na tartaruga-verde (C. mydas) no presente 

estudo representa o primeiro registro para o litoral do Rio Grande do Norte (BRA), 

expandindo assim a área de distribuição geográfica deste ectoparasito. 
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Resumo: 

Balenophilus manatorum são epibiontes que se alimentam de raspagem da pele de 

tartarugas-marinhas. São ectoparasitos comuns encontrados em uma variedade de espécies de 

tartarugas-marinhas. Este artigo descreve a ocorrência de Balenophilus manatorum 

(Copépoda: Balaenophilidae) em tartarugas-verde (Chelonia mydas) encontradas na costa do 

Brasil. Este parasito ainda não havia sido identificado parasitando uma tartaruga-marinha da 

região neotropical. Esta nota descreve o primeiro relato de B. manatorum em tartarugas-verde 

da região Neotropical (América do Sul e Central). 

Palavras-chave: Índices parasitários, Epibiontes, Balenophilus, Fibropapilomatose 

INTRODUÇÃO 

As tartarugas-marinhas habitam diversas regiões do mundo (KNÖBL et al., 2011). 

As populações destes animais diminuíram dramaticamente e globalmente nas últimas décadas. 

Atualmente, seis das sete espécies de tartarugas-marinhas estão listadas como vulneráveis, 

ameaçadas ou criticamente ameaçadas, de acordo com a Lista Vermelha da União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (CRESPO-PICAZO et al., 2017). No 

Brasil, cinco das sete espécies de tartarugas-marinhas são encontradas: Caretta caretta 

(tartaruga-cabeçuda), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-

de-pente), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-

couro) (WERNECK; SILVA, 2016). 

Os registros de epibiontes em tartarugas podem fornecer informações cruciais sobre 

o potencial de disseminação geográfica e dispersão para uma ampla gama de invertebrados 

marinhos. Essas informações também podem revelar locais migratórios e preferências de 

habitat das tartarugas, que são de importância crucial no gerenciamento da conservação 
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marinha (FRICK; PFALLER, 2013; CORRÊA et al., 2013). Alguns epibiontes são 

considerados ectoparasitos, como as sanguessugas pertencentes ao gênero Ozobranchus ou o 

copépode Balenophilus manatorum, mas a grande maioria de epibiontes destes hospedeiros é 

considerada comensais (DOMÈNECH et al., 2015). Espécies do gênero Balaenophilus são 

copépodes harpacticóides que desenvolveram associações obrigatórias com tetrápodes 

marinhos em todo o mundo (CRESPO-PICAZO et al., 2017). 

O presente estudo relata o primeiro registro de Balenophilus manatorum (Copépoda: 

Balaenophilidae) parasitando a tartaruga-verde (Chelonia mydas) na região Neotropical 

(América do Sul e Central), ampliando a área de distribuição geográfica deste ectoparasito. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com 80 tartarugas-verde (Chelonia mydas) provenientes de 

encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estado do Rio Grande do Norte e Ceará entre os 

anos de 2010 a 2019. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados mortos 

em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de reabilitação na 

base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). As biometrias e 

necropsias dos animais foram realizadas pelo PCCB com autorização de captura, coleta e 

transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA).  

Durante a necropsia, todos os orgãos dos animais foram analisados e os parasitos 

encontrados foram fixados em formol a 10% e conservados em álcool a 70% em frascos 

rotulados com local e data da coleta e enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia 

e Animais Silvestres (LEIAS) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Para 

a realização do estudo, a amostra parasitária foi analisada sob um microscópio de luz e lupa. 

A identificação dos parasitos foi baseada nos estudos de Suárez-Morales; Lazo-Wasem 

(2009), Badillo et al. (2007) e Ogawa et al. (1997). Os índices ecológicos parasitários de 

prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância média (AM) foram calculados de 

acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os anos de 2010 a 2019, foram analisadas oitenta espécimes de tartarugas-

verdes (Chelonia mydas), estas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) 

mínimo de 28cm e máximo de 118cm (Média 64,9 ± Desvio padrão 32,5), e valores de 

largura curvilínea da carapaça (LCC) de 26,2-110cm (M 60,4 + DP 31,1). Os padrões do CCC 
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e LCC da tartaruga-verde foram semelhantes aos observados por Werneck; Silva (2015) e 

Santoro et al. (2006) em estudo realizado, respectivamente, no Brasil e Costa Rica.  

Com base nas características morfológicas apresentadas pelos espécimes de 

copépodes coletados na tartaruga-verde, foi constatado que o mesmo pertencia à ordem 

Harpacticoida Sars, 1903, família Balaenophilidae Sars, 1908, gênero Balaenophilus 

Aurivillius, 1879 e espécie B. manatorum Ortíz; Lalana; Torres, 1992. Atualmente, este 

gênero inclui duas espécies: Balaenophilus unisetus que ocorre nas placas de baleias nos 

oceanos Atlântico e Pacífico. B. unisetus é considerado comensal. A segunda espécie é B. 

manatorum, sendo esta relatada na pele de algumas espécies de tartarugas-marinhas nos 

oceanos Atlântico e Pacífico, e no mar Mediterrâneo e na pele de peixes-boi (Trichechus 

manatus) no Caribe ocidental (SUÁREZ-MORALES et al., 2010; CRESPO-PICAZO et al., 

2017). 

A identificação dos espécimes de copépodes harpacticoides coletados em tartarugas-

verde examinadas no presente trabalho, segue a morfologia que caracteriza particularmente os 

caracteres que definem as espécies de B. manatorum, como tamanho do corpo, presença de 

três garras apicais no exópode e endópode da primeira perna, ausência de uma seta interna no 

segundo segmento exopodal da quarta perna e ramificação caudal relativamente curta em 

machos e fêmeas (SUÁREZ-MORALES; LAZO-WASEM, 2009). 

Ogawa et al. (1997) descreveu pela primeira vez B. manatorum com base em 

amostras coletadas de uma tartaruga-marinha de cativeiro com pele descolorida no pescoço. O 

conteúdo intestinal dos copépodes exibia uma aparência semelhante à da pele de tartaruga 

raspada no pescoço, o que levou este autor a sugerir que B. manatorum poderia se alimentar 

de pele de tartarugas. Essa hipótese foi posteriormente novamente relatada por Badillo et al. 

(2007), que descobriram que B. manatorum estava associado a lesões de pele em uma das 52 

tartarugas encalhadas na costa ocidental do Mediterrâneo. 

Os parasitos raramente são distribuídos uniformemente por toda a população 

hospedeira, com a maioria dos animais sustentando apenas poucos parasitos e uma pequena 

proporção de indivíduos sendo parasitados. Provavelmente, isso é resultado de diferenças na 

exposição e/ou suscetibilidade do hospedeiro (WILSON et al., 2002; ALFARO; KØIE; 

BUCHMANN, 2006). Algumas adaptações anatômicas, como apêndices modificados em 

todas as etapas do desenvolvimento e parte da boca com peças para agarrar de espécies de 

Balaenophilus spp. sugerem uma associação obrigatória com seus hospedeiros (CRESPO-

PICAZO et al., 2017). 
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Um fator que pode diminuir consideravelmente o número de animais de uma 

população marinha é a ocorrência de doenças (RODENBUSCH et al, 2012). Além da 

potencial patogenicidade, a função vetorial de B. manatorum deve ser considerada. Crespo-

Picazo et al. (2017) relata que um risco potencial que pode estar associado à B. manatorum é 

o risco de transmissão do herpesvírus quelonídeo 5 (ChHV-5). O ChHV-5 está associado ao 

desenvolvimento de fibropapilomatose (FP), uma condição patológica de tartarugas-marinhas 

caracterizada por ocorrências de tumores debilitantes na pele e órgãos internos, que podem 

progredir para a morte do animal. 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por B. manatorum na tartaruga-verde 

foram prevalência de 8,7%, intensidade média de 5,1 e abundancia média de 0,45. Em estudo 

com 54 peixes-boi do Caribe (Trichechus manatus manatus), Suárez-Morales et al. (2010) 

relataram uma prevalência de infecção por B. manatorum de 25,9%. Badillo et al. (2007) 

relata que a prevalência de B. manatorum entre tartarugas-cabeçuda no mar Mediterrâneo 

ocidental é superior a 80%. Com base em uma pesquisa bibliográfica de casos publicados, não 

foram encontrados estudos relatando a ocorrência deste ectoparasito parasitando a tartaruga-

verde na região neotropical, caracterizando esta pesquisa como o primeiro relato. 

Como a ocorrência do ectoparasito B. manatorum já havia sido relatada em 

tartarugas-marinhas de outras regiões do mundo, seria interessante investigar melhor a 

ocorrência de B. manatorum nas populações de outras espécies de tartarugas-marinhas da 

costa Brasileira. Com base nos achados agora descritos e as áreas de distribuição geográfica 

de B. manatorum, a identificação deste copépode na tartaruga-verde (Chelonia mydas) no 

presente estudo representa o primeiro registro deste ectoparasito na região neotropical. 
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Resumo: 

A fauna parasitária de tartarugas-marinhas é bastante abundante e diversificada, 

sendo o helminto nematoide Sulcascaris sulcata (Nematoda: Anisakidae) um parasito de 

tartarugas-marinhas, apresentando uma ampla distribuição em águas marinhas quentes, 

incluindo os mares do Mediterrâneo e do Caribe, os oceanos Atlântico Sul, Atlântico 

Ocidental e Pacífico Ocidental, onde amadurece naturalmente nas tartarugas-cabeçuda 

(Caretta caretta), tartarugas-verde (Chelonia mydas) e na tartaruga-de-kemp (Lepidochelys 

kempii). O presente trabalho descreve a primeira ocorrência de S. sulcata em uma tartaruga-

oliva encontrada na região neotropical (América do Sul e Central). 

Palavras-chave: Helmintos, Nematoides, Índices parasitários, Região Neotropical 

INTRODUÇÃO 

As tartarugas-marinhas habitam diversas regiões do mundo (KNÖBL et al., 2011). 

No Brasil, cinco das sete espécies de tartarugas-marinhas são encontradas: Caretta caretta 

(tartaruga-cabeçuda), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-

de-pente), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-

couro) (WERNECK; SILVA, 2016). De acordo com a União Internacional para Conservação 

da Natureza (IUCN) a L. olivacea esta categorizada como vulnerável de extinção (IUCN, 

2020). 

O estudo parasitológico é considerado uma ferramenta importante para entender a 

ecologia das populações hospedeiras. Análises ecológicas das relações parasito-hospedeiro e 

relatos de infecções podem ajudar a avaliar os padrões de migração dos estoques 

populacionais e a ecologia trófica dos hospedeiros (MEIRA-FILHO et al., 2017). 

Aproximadamente 12.000 espécies de Nematoda foram descritas, mas foi estimado que, se 



120 
 

todas as espécies fossem conhecidas, o número seria mais próximo de 500.000. Os 

nematóides também parasitam praticamente todos os tipos de animais, e acredita-se que todas 

as espécies de vertebrados e invertebrados servem como hospedeiros de um ou mais tipos de 

nematóides parasitos (ALFARO; KØIE; BUCHMANN, 2006). 

O presente estudo relata o primeiro registro de Sulcascaris sulcata (Nematoda: 

Anisakidae) parasitando a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) na região Neotropical 

(América do Sul e Central), ampliando a área de distribuição geográfica deste endoparasito. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante os anos de 2010 a 2019, foi realizado um estudo com três tartarugas-oliva 

(Lepidochelys olivacea) provenientes de encalhes nas praias do nordeste do Brasil, estado do 

Rio Grande do Norte. Todos os animais analisados neste trabalho foram encontrados mortos 

em ambiente natural ou vieram a óbito por complicações durante o período de reabilitação na 

base do Projeto Cetáceos da Costa Branca – RN/CE (PCCB/RN-CE). 

As biometrias e necropsias dos animais foram realizadas pelo PCCB com autorização 

de captura, coleta e transporte de material biológico (ABIO) nº 269/2013 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis (IBAMA). Durante a necropsia, todos 

os orgãos dos animais foram analisados e os parasitos encontrados foram fixados em formol a 

10% e conservados em álcool a 70% em frascos rotulados com local e data da coleta e 

enviados para o Laboratório de Estudos em Imunologia e Animais Silvestres (LEIAS) da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Para a realização do estudo morfologico, os parasitos foram diafanizados com 

lactofenol, clarificados e montados em balsamo do canada seguindo as recomendações de 

Amato; Amato (2010). A amostra foi analisada e medida sob um microscópio de luz. Visando 

à identificação do parasito, foi utilizada uma chave taxonômica proposta por Sprent (1977). 

Os índices ecológicos parasitários de prevalência (P), intensidade média (IM) e abundância 

média (AM) foram calculados de acordo com Bush et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Três espécimes fêmeas de tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) foram coletadas 

durante o período deste estudo, estas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça 

médio de 79,6cm e valores de largura curvilínea da carapaça médio de 77,9. O comprimento 

curvilíneo da carapaça apresentado na tartaruga-oliva deste estudo esta relativamente na faixa 
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dos estudos realizados no Brasil por Werneck; Amorim; Blair (2015), Jerdy et al., (2016) e 

Mastrangelli et al. (2019). 

Com base nas características morfológicas apresentadas pelos espécimes de 

nematoides coletados na tartaruga-oliva, foi constatado que o mesmo pertencia à família 

Anisakidae, gênero Sulcascaris Hartwich, 1957 e espécie S. sulcata Rudolphi, 1819. Esta é a 

única espécie valida pertencente a este gênero. Sprent (1977) examinou o status taxonômico 

de S. sulcata de tartarugas-marinhas e concluiu que, apesar de algumas inconsistências na 

literatura em relação ao sistema excretor deste parasito, o gênero Sulcascaris Hartwich, 1957 

era válido com poro excretor, abertura no sulco pós-labial atrás do interlábio, sistema excretor 

bilateral com o lado esquerdo aumentado atrás do esôfago e lado direito reduzido. O mesmo 

autor reescreveu em detalhes tanto os adultos quanto as larvas do quarto estágio encontradas 

nas tartarugas e comparando-os com os espécimes de Rudolphi, concluíram que todos eram S. 

sulcata. 

De acordo com Santoro et al. (2019) este parasito mostra uma ampla distribuição em 

águas marinhas quentes, incluindo os mares do Mediterrâneo e do Caribe, os oceanos 

Atlântico Sul, Atlântico Ocidental e Pacífico Ocidental, onde amadurece naturalmente nas 

tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta), tartarugas-verdes (Chelonia mydas) e na tartaruga-de-

kemp (Lepidochelys kempii). Alfaro; Køie; Buchmann (2006) relatam que eles afetam 

principalmente as tartarugas-cabeçudas, uma vez que se alimenta do molusco, que é o 

segundo hospedeiro intermediário de parasitos gastrointestinais de helmintos (S. sulcata 

infecta bivalves e caracóis como segundo hospedeiro). 

Os índices ecológicos parasitários apresentados por S. sulcata na tartaruga-oliva 

foram prevalência de 33,3%, intensidade média de 4,0 e abundancia média de 1,33. Werneck 

et al. (2008) relataram uma prevalência de 16,6%, uma intensidade média de 16,5 e uma 

abundancia de 2,75 na tartaruga-cabeçuda no Brasil. Em estudo com a tartaruga-cabeçuda do 

Mediterrâneo, Santoro et al. (2019) relataram uma prevalência de infecção por S. sulcata 

variando de 16,5 a 30,1%. Outros dois estudos com a ocorrência de S. sulcata foram 

realizados na região neotropical, o de Freitas; Lent (1946) na tartaruga-verde do Brasil e o de 

Lent; Freitas (1948) na tartaruga-cabeçuda do Uruguai. Não havendo assim estudos relatando 

a ocorrência na tartaruga-oliva, caracterizando esta pesquisa como o primeiro relato. 

Um fator que pode diminuir consideravelmente o número de animais de uma 

população marinha é a ocorrência de doenças (RODENBUSCH et al, 2012). Os parasitos 

raramente são distribuídos uniformemente por toda a população hospedeira, com a maioria 

dos animais sustentando apenas poucos parasitos e uma pequena proporção de indivíduos 
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sendo parasitados. Provavelmente, isso é resultado de diferenças na exposição e/ou 

suscetibilidade do hospedeiro (WILSON et al., 2002; ALFARO; KØIE; BUCHMANN, 

2006). 

Segundo Greiner; Mader (2006), o conhecimento sobre os parasitos de tartarugas é 

bastante escasso, e em alguns casos, não é possível saber se os parasitos são os agentes 

causadores das doenças (agentes patogênicos), ou se vivem de forma pacífica no hospedeiro 

(não lhes causando mal algum). Werneck; Silva (2015) relata que existem evidências de que a 

distribuição geográfica, correntes oceânicas e possivelmente história filogenética podem 

influenciar a comunidade de parasitos. No entanto, os dados atuais com o baixo número de 

hospedeiros analisados não nos permitem comentar sobre estas evidencias. 

Como a ocorrência de S. sulcata já havia sido relatada em tartarugas-verdes e 

cabeçudas no Brasil e em outras regiões do mundo, seria interessante investigar melhor a 

ocorrência de S. sulcata nas populações de outras espécies de tartarugas-marinhas da costa 

Brasileira. Com base em uma pesquisa bibliográfica de casos publicados, nos achados agora 

descritos e as áreas de distribuição geográfica de S. sulcata, a identificação deste helminto na 

tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) no presente estudo representa o primeiro registro 

deste endoparasito neste hospedeiro. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Das cinco espécies de tartarugas-marinhas que ocorrem no Brasil, à tartaruga-

cabeçuda (C. caretta), tartaruga-verde (C. mydas), tartaruga-de-pente (E. imbricata) e a 

tartaruga-oliva (L. olivacea) apresentaram registros de parasitos na região deste estudo, sendo 

apenas a tartaruga-de-couro (D. coriacea) a única a não apresentar registo de parasitos. Entre 

estas espécies de tartarugas, o hospedeiro que apresentou o maior número de ocorrências na 

região litorânea de abrangência do PCCB (Ceará e Rio Grande do Norte) e, 

consequentemente, o maior numero de registros parasitários neste estudo foi à tartaruga-verde 

(C. mydas), isso ocorre principalmente pelo fato deste animal ser o que possui maior 

ocorrência na costa litorânea desta região, usufruindo dela, principalmente, para alimentação e 

desova. Todas as quatro tartarugas hospedeiras apresentaram registros de helmintos 

endoparasitos na região gastrointestinal e apenas a tartaruga-verde apresentou registro de 

ectoparasitos, sendo estes pertencentes a dois grupos, sanguessugas (hirudíneos) e os 

epibiontes (copépodes). Esta dissertação oferece informações pertinentes na área da dinâmica, 

ecologia e parasitologia de tartarugas-marinhas, sendo estes arranjados em uma revisão de 

literatura e artigos científicos que relatam tanto a ocorrência de parasitos que já haviam sido 

descritos na costa Brasileira, quanto registros de primeiros relatos de parasitos na America do 

Sul e Região Neotropical. Estes trabalhos que serão publicados poderão ajudar na escrita, 

avaliação e desenvolvimente de futuros trabalhos científicos e ajudar a compreender ainda 

mais todos os aspectos ligados a parasitologia de tartarugas-marinhas. 
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