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Existem mais de 300 espécies de capillarídeos que parasitam
vários grupos de vertebrados em todo o mundo. Há uma
dificuldade na identificação de gênero devido a poucas
estruturas taxonomicamente informativas que tornam a tarefa
laboriosa e a definição do gênero controversa. Assim, sua
taxonomia é uma das mais complexas entre os Nematoda, o
que dificulta a identificação de espécies ou gêneros apenas com
base nas estruturas de ovos (Moravec, 1983). Os ovos são as
estruturas parasitárias mais observadas na análise coprológica
em amostras modernas e antigas e, consequentemente, sua
presença é um indicativo de diagnóstico positivo para infecção.
As Coleções Biológicas Institucionais são depositários de
espécimes descritos taxonômicamente e catalogados por
especialistas sistemáta. Neste sentido, o presente estudo tem
como objetivo caracterizar os ovos de espécies de capillarídeos
depositados em coleções helmintológicas institucionais, a fim de
dar suporte a uma nova abordagem taxonômica de identificação
a ser aplicada em amostras modernas e arqueológicas.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Espécimes da Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz
(CHIOC/IOC / FIOCRUZ / Brasil) e Coleção do Museu Nacional
de História Natural de Paris (MNHN / França), com um total de
42 espécies e 9 gêneros, foram examinados 28 espécies por
microscopia de luz (ML), interferencial e eletrônica de varredura
(MEV). Na análise morfométrica dos ovos, foram medidos e
compoutados o comprimento e a largura total, dos plugs e
espessura da casca. A avaliação estatística do conjunto de
dados das variáveis / atributos foi feita utilisando o programa
Past3 versão 3.16.

INTRODUÇÃO

• As variáveis comprimento e largura total dos ovos não dão suporte à
identificação de espécies.

• A variável discriminatória da ornamentação pontual é mais informativa
taxonomicamente que a de ornamentação reticulada, separando 6 espécies
correspondentes a 3 gêneros.

CONCLUSÕES
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Os resultados mostraram uma diversidade de ornamentações na
superficie dos ovos, categorizadas em 3 grupos (Fig 1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

20 µm 20 µm
20 µm 20 µm20 µm 20 µm

20 µm 20 µm

20 µm 20 µm

Figura 1. Micrografias de ovos de capilarídeosde de 20/28 espécies
correspondente aos 9 gêneros analisados nesse estudo. Ornamentações: lisa●,
pontuada● e reticulada●. Eucoleus contortus (A), E. dubius (B), E. perforans
(C), E. anullatus (D), E. eberthi (E), Echinocoleus autitae (F), E. hydrochoeri (G),
Calodium hepaticum (H), Ptherominx pulchra (I), Capillaria venusta (J), C.
brasiliana (K), C. collaris (L), Baruscapillaria spiculata (M), B. obsignata (N), B.
rudolphi (O), Tridentocapillaria tridens (P), Aonchotheca baylisi (Q), A.
murissylvatici (R), A. annulosa (S), Pearsonema plica (T).
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Figura 2. Micrografias de ornamentação da superfície do ovo da espécie Capillaria collaris.
(A) superfície total do ovo por MEV, (B) Detalhe da ornamentação em 8500x por MEV (C)
Superfície total por DIC e (D) Superfície total por ML.
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Figura 3. Gráficos de Plot de 28 espécies de capilarídeos. (A) Dispersão segundo
comprimento e largura total dos ovos. (B) e (C) Análises discriminante segundo as categorias
de ornamentação pontual● e reticulada●, respectivamente. Espécies de capilarídeos
representados em cores diferentes ● CHIOC/RJ,▴MNHN/PARIS.
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