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Podocnemis unifilis ou tracajá é uma espécie de ampla distribuição em 

planícies tropicais do norte da América do Sul. Parasitoses gastrointestinais 

são comuns em quelônios, porém, trabalhos de identificação e caracterização 

morfológica de helmintos ainda são escassos nessa espécie.  O objetivo deste 

estudo é relatar um caso de parasitismo por Nematophila grandis em um 

tracajá, além de   descrever a morfologia desse trematódeo.  Foi recebido para 

necropsia, por entrega voluntária, um exemplar de P. unifilis de propriedade 

particular. No trato gastrointestinal foram observados dois trematódeos. Os 

helmintos foram embebidos em álcool 70% para conservação e identificação no 

Laboratório de Parasitologia de Peixes no Instituto Nacional de Pesquisas na 

Amazônia. Os parasitas foram fixados com compressão em A.F.A. Para 

identificação, os helmintos encontrados foram desidratados pela série alcoólica, 

corados com carmim alcoólico clorídrico de Langeron e montados em lâmina e 

lamínula em 1:1 Xilol/Balsamo. Foi identificado o trematoda Nematophila 

grandis, parasitando o estômago e o intestino delgado do tracajá. As 

características morfológicas que permitiram a identificação desse trematódeo 

foram: acetábulo forte e faringe muscular cilíndrica, cutícula lisa, ventosa oral 

com divertículos rudimentares, esôfago curto e ventosa genital ausente. De 

acordo com a literatura, Podocnemis unifilis é hospedeiro dos trematódeos 

digenéticos: Loefgrenia loefgreni, N. grandis e Telorchis aculeatus . A análise e 

identificação da helmintofauna presente em animais silvestres é de grande 

importância para um controle sanitário adequado e como indicadores da saúde 

dos ecossistemas de onde os animais são provenientes, visto que poucos 

estudos são realizados com esses parasitas.  

Palavras-chave: tracajá, endoparasita, digenea 

 

 


