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RESUMO
Capturados nas imediações do Instituto de Pesquisas do Pantanal da Universidade para o Desenvolvimento do Estado 

e da Região do Pantanal, na região do Rio Negro, dois machos castrados e três fêmeas de porco-monteiro foram 

submetidos a exames post mortem, no mês de setembro de 2004. Os animais estiveram previamente confinados em 

chiqueiro rústico durante cinco dias. Foram colhidas variadas amostras de interesse do projeto e selecionadas aquelas 

de interesse para a presente pesquisa. A identificação preliminar de parasitas e sua relação com eventuais sinais clínicos 

e alterações teciduais foi realizada. Os parasitas Macracanthorhynchus hirudinaceus e Stephanurus dentatus, dadas suas 

características, localização e lesões macroscópicas observadas, foram, de imediato, identificados. A correspondência 

do parasitismo com lesões era evidente nos casos de animais parasitados com o Macracanthorhynchus hirudinaceus 

e Stephanurus dentatus, mas não claramente visível no caso dos demais parasitas identificados. Todos os animais 

estudados estavam parasitados. Macracanthorynchus hirudinaceus foi localizado em todos os animais. A histopatologia 

possibilitou achados diferenciados como pseudocistos de Sarcocistys sp. na língua e coração de dois animais e ovos de 

Metastrongylus sp.  no pulmão de um animal.

Palavras-chave: Parasitologia. Helmintos. Vermes. Porco selvagem.
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1         INTRODUÇÃO

Pertencente à mesma espécie do por-

co doméstico (Sus scrofa, LINNEUS, 1758), o 

porco-monteiro do Pantanal é constituído de 

uma população bastante homogênea de animais 

sabidamente originários de criações de fazendas 

pantaneiras, que delas escaparam para a vida 

silvestre, durante a Guerra do Paraguai. Só em 

anos recentes, a exemplo dos demais animais e 

vegetais da rica biodiversidade pantaneira, vem 

sendo objeto do interesse e da curiosidade dos 

pesquisadores.  Dadas as características peculia-

res que possuem, como excelente rusticidade, 

boa capacidade proliferativa e sabor da carne, 

esforços vêm sendo desenvolvidos com o propó-

sito de ampliar o conjunto de informações quan-

to à possibilidade de exploração sustentável da 

espécie.  Esse é, portanto, o cenário que emba-

sou a justificativa de um projeto em parceria da 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado 

e da Região do Pantanal (UNIDERP) com a Agên-

cia de Inspeção e Defesa Agropecuária de Mato 

Grosso do Sul (IAGRO) e a Universidade de Cam-

pinas (UNICAMP). Os estudos estão orientados 

para a ampliação de conhecimentos nas áreas de 

produção, reprodução, manejo, alimentação e 

sanidade do porco-monteiro.

Realizado no Instituto de Pesquisa do 

Pantanal (IPPAN) da UNIDERP, o presente estudo 

teve como objetivo identificar e relatar os parasi-

tas recuperados de animais necropsiados, no mês 

de setembro de 2004, e discutir a relação de sua 

presença com eventuais sinais clínicos e lesões 

macroscópicas e histológicas presentes. Além da 

avaliação inicial, amostras de fezes, larvas de pa-

rasita e alças intestinais com seu conteúdo foram 

encaminhados para o Laboratório de Parasitologia 

Veterinária da UNIDERP, para pesquisa de formas 

não visíveis na avaliação macroscópica. 

2         MATERIAL E MÉTODOS

Capturados nas imediações do IPPAN da 

UNIDERP, na região do Rio Negro, dois machos 

castrados e três fêmeas de porco-monteiro foram 

submetidos a exames post mortem. Os animais 

estiveram previamente confinados em chiqueiro 

rústico (Figura1), durante cinco dias, período em 

que foram tratados diariamente com 60 mg de 

dexametasona, por via intramuscular.

Após o exame post mortem, por patolo-

gista da UNIDERP (Fig.2), exemplares de parasi-

tas eventualmente presentes foram recuperados 

e colocados em frascos contendo uma solução 

de formol a 10%. Parasitos adultos foram iden-

tificados mediante critérios morfológicos (Fig.3). 

Amostras de fezes retiradas da ampola retal fo-

ram conservadas em refrigeração e transportadas 

para o Laboratório de Parasitologia Veterinária do 

campus III da UNIDERP. O material fecal foi sub-

metido a cultivo de larvas e técnicas de exames 

de fezes para identificação de protozoário e de 

ovos de helmintos, conforme exigido para cada 

grupo ou espécie investigada: técnica de Mac-

Master para contagem qualitativa e quantitativa 

de ovos; centrifugação de material fecal para 

pesquisa qualitativa dos ovos e de protozoários; 

técnica de Willis para identificação de ovos leves. 

Peças de tecidos e órgãos contendo parasitas fo-

ram colocados em recipientes contendo formol a 

10%. Fragmentos de órgãos e tecidos, fixados em 

formol a 10%, prestaram-se ao encaminhamento 

para a área de histopatologia.
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Durante os procedimentos necroscópi-

cos, todas e quaisquer alterações macroscópicas 

observadas foram anotadas nos respectivos proto-

colos de necropsia numerados de 1 a 5. No exame 

de fezes qualitativo, o uso do teste de Willis serviu 

ao objetivo de determinar a infestação por meio 

da visualização de ovos nas fezes. Seu princípio 

está baseado na flutuação de ovos por meio de 

diferenças na densidade do próprio ovo e da so-

lução salina saturada utilizada na diluição. Para a 

pesquisa de ovos mais pesados utilizou a técnica 

de centrifugação que consiste em centrifugar a 

amostra fecal e avaliar a natureza do sedimento. 

A cultura de larvas, também chamada de 

coprocultura, consiste em recuperar larvas presen-

tes nas fezes. Assim, as fezes foram colocadas na 

lateral de uma placa de Petri, sobre serragem úmida 

e conservada na estufa em 21oC a 24oC. Após sete 

dias, as placas foram preenchidas com água, ocor-

rendo a migração das larvas em busca de umidade. 

Após esse processo, o reconhecimento foi feito 

por meio de observação microscópica. A técnica 

é fundamental para diferenciação de parasitos que 

possuem ovos semelhantes, difíceis de serem dife-

renciados nos exames de fezes rotineiros.

Para o diagnóstico de parasitos pulmona-

res utilizou o teste de Baerman, que consiste na 

utilização de um recipiente favorável à decanta-

ção das larvas liberadas pela tosse e deglutidas 

pelo próprio animal. 

Lâminas histológicas coradas pela técnica 

de Hematoxilina e Eosina prestaram-se à avalia-

ção de lesões microscópicas e sua eventual relação 

com a presença de ovos, larvas ou parasitas adul-

tos (FIG. 4, 5 e 6)

3         RESULTADOS E DISCUSSÃO

Exemplares adultos de diferentes parasitos 

foram observados em todos os cinco animais necrop-

siados. Todos os animais apresentaram nódulos de 

tamanhos variáveis de 2 a 8 mm de diâmetro envol-

vendo a parede do intestino delgado. Quando aberto 

o intestino, verificou-se que os nódulos estavam asso-

ciados à inserção de um parasita Achantocephala, de 

corpo anelado, com dimensões variáveis de 5 mm a 

30 cm de comprimento (Macracanthorhynchus hiru-

dinaceus). Os animais 1 e 2 apresentaram exemplares 

adultos de um parasita nematoda, de cerca de 5 cm 

de comprimento, de espessa cutícula, mergulhados 

no tecido adiposo perirrenal  (Stephanurus dentatus). 

Todos, à exceção do animal 4, tinham o intestino 

grosso parasitado por um pequeno nematódeo, de 

4 a 6 mm de comprimento, identificado, através da 

coprocultura, como Oesophagostum sp.

O animal 1, um macho de grande porte, 

de idade avançada, era portador de diversas al-

terações clínicas como apatia, caquexia, dispnéia 

e lesões de pele. A prostração precedeu, por al-

gumas horas, ao óbito. Na necropsia, apresentou 

diversas alterações, como nodulações hepáticas e 

redução do tamanho do órgão, vilosidades de fi-

brina entre as alças intestinais e grandes abscessos 

para-intestinais. As lesões hepáticas foram atribu-

ídas à migração larvária de Stephanurus dentatus 

(Figura 4), enquanto as do intestinos podem ter 

iniciado das lesões ocasionadas por Macracan-

thorhynchus hirudinaceus (Figura 6).

A aorta tinha as paredes espessadas em 

razão da proliferação de células endoteliais  e, tam-

bém, do tecido conjuntivo de sua adventícia. Vasos 

de menor calibre apresentaram total obliteração do 

lume, com infiltrados inflamatórios mononucleares. 

A área periportal de um lóbulo hepático foi domi-
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nada por grande quantidade de tecido conjuntivo, 

onde macrófagos se mesclavam com os hepatóci-

tos. A vesícula biliar apresentou projeções papilares 

de aspecto frondoso, com células epiteliais de re-

vestimento colunar simples. Uma área de necrose, 

circundada por um halo hiperêmico,  foi observada 

na região medular do rim, onde as paredes dos 

vasos eram espessadas. Havia, também, hipoplasia 

do revestimeto epidérmico, dos folículos pilosos e 

das glândulas sudoríparas. Vasos da derme apresen-

taram parede muscular espessada e infiltrada por 

células inflamatórias mononucleares e eosinófilos.  

O lume de glândulas sudoríparas continha um 

material amorfo, basofílico. Infiltrados inflamatórios 

mononucleares estavam presentes, também, nas 

paredes dos vasos do tecido conjuntivo pericapsu-

lar da adrenal.

No animal 2, uma fêmea adulta, além da 

presença de Stephanurus dentatus , observado ma-

croscopicamente, outra alteração presente foi um 

hematoma situado entre o fígado, o pâncreas e o 

rim direito, possível conseqüência da ação desse pa-

rasita.  O exame histopatológico possibilitou a iden-

tificação de várias alterações. Assim, os vasos renais 

peripélvicos tinham as paredes espessadas. Alguns 

estavam embebidos em tecido conjuntivo prolife-

rante, infiltrado por células inflamatórias mononu-

cleares. Muitos glomérulos apresentaram marcante 

hipercelularidade. Vários túbulos da região medular 

continham um precipitado proteináceo fortemente 

acidófilo. Os septos interlobares pulmonares es-

tavam espessados e havia discreta hiperplasia do 

tecido linfóide peribronquiolar. As paredes de vasos 

capilares da língua apresentavam um discreto infil-

trado inflamatório mononuclear. Um cisto contendo 

organismos em forma de banana foi visto em uma 

fibra muscular (Sarcocystis sp) (Figura 5), sem, contu-

do, incitar qualquer reação nos tecidos vizinhos.

No animal 3, uma fêmea adulta (Figura 2), 

a única alteração macroscópica observada foi a pre-

sença de filetes de fibrina entre as alças intestinais. 

Um discreto espessamento de septos interlobulares 

e hiperplasia do tecido linfóide peribronquial foram 

observados em cortes de pulmão. Um discreto in-

filtrado inflamatório mononuclear nas paredes dos 

vasos da derme foi relatado em secções da pele.

No animal 4, outra fêmea adulta, ne-

nhuma alteração macroscópica foi observada. 

No entanto, áreas de edema pulmonar e es-

pessamento dos septos interlobulares foram ob-

servadas em cortes do pulmão. Vasos da região 

medular renal estavam hiperêmicos e alguns 

tinham as paredes espessadas.

No animal 5, um macho jovem, além da 

presença de Sarcocystis sp. na musculatura da lín-

gua, uma área circunscrita de exuberante fibrose in-

terlobular foi observada no fígado. Nas proximida-

des da cápsula de Glisson, a lesão foi caracterizada 

por uma verdadeira cicatriz fibrosa em meio à qual 

estavam mergulhados múltiplos focos de necrose de 

coagulação, com tendência à caseificação. No cen-

tro da lesão observou-se um granuloma ativo em 

reação a um parasito nematoda de espessa cutícula, 

compatível com Stephanurus dentatus. Os vasos do 

hilo renal apresentaram severo espessamento da 

parede. A despeito dessas lesões, formas adultas 

de Stephanurus dentatus não foram observadas. No 

entanto, é possível atribuir-se à forma pré-patente 

desse parasita a lesão renal descrita.

Todos os exames de fezes realizados, à 

exceção da Técnica de Baerman, revelaram a pre-

sença de algum tipo de parasito, O resultados dos 

testes de Willis, Mac Máster e centrifugação, bem 

como a síntese dos achados macroscópicos e his-

topatológicos são os que aparecem na Tabela 1.



ENDOPARASITAS EM PORCO-MONTEIRO DO PANTANAL DO RIO NEGRO DE MATO GROSSO DO SUL

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 11, n. 1, p.73-79, abr. 2007

77

Tabela 1.   Natureza da infestação / infecção parasitária em porcos-monteiros capturados no Pantanal do Rio Negro e 
necropsiados no mês de setembro de 2004.

Método / técnica Infestação / infecção
Identificação do animal

1 2 3 4 5

Achado macroscópico
Macracanthorhynchus hirudinaceus X X X X X
Stephanurus dentatus X X
Strongyloides sp. .X X X X

Histopatologia 

Macracanthorhynchus hirudinaceus X X X X X
Stephanurus dentatus X X
Metastrongylus sp. (ovo) X
Sarcocystis sp. (pseudocisto) X X

Willis

Isospora suis + + +++ +
Strongyloidea sp. ++ +++ + + +
Balantidium coli ++ +
Trichuris suis +

Mac Master (opg) Strongyloidea 8.800 3.900 1.100 500 600
Centrifugação Macracanthorhynchus hirudinaceus +++ ++ + + ++

Apesar de todos os animais estarem infes-

tados por diferentes espécies de parasitos, apenas o 

macho nº 1, de idade avançada, estava clinicamente 

debilitado e apresentando severas e difusas lesões de 

pele, do fígado e dos intestinos. A infestação maciça 

indicada pelo OPG de 8.000, os demais sinais clí-

nicos e os achados anatomopatológicos podem ser 

atribuídos à baixa imunidade desse animal. 

Os exames de fezes não acusaram a pre-

sença de S. dentatus. Isto se deve ao fato de que o 

exame indicado para visualização dos ovos é por 

meio da pesquisa de ovos na urina, o que não foi 

realizado no experimento. Como os vermes adul-

tos não ficam normalmente instalados diretamente 

no trato urinário, é mais difícil encontrar ovos na 

urina, sendo o diagnóstico definitivo preferencial-

mente baseado nos achados necroscópicos, como 

nos casos apresentados.  

4         CONSIDERAÇÕES FINAIS

A observação mais importante deste es-

tudo foi que todos os animais estudados estavam 

parasitados. O destaque, sem dúvida, é quanto à 

rusticidade deles, que, criados livremente, conse-

guem sobreviver com razoável e aparente saúde, 

desafiando os conhecimentos sobre manejo sani-

tário existentes. Nem mesmo as lesões observa-

das na necropsia e histopatologia pareciam afetar 

a vida e rotina dos animais avaliados, à exceção 

de um deles - não se esquecendo do estresse a 

que foi submetido.

Embora os animais jovens sejam bastan-

te suscetíveis às parasitoses, o grupo amostrado 

pode ser considerado pouco expressivo para 

avaliar dados referentes à mortalidade. A grande 

dispersão desses animais no ambiente e o pre-

dadorismo das carcaças são fatores que podem 

dificultar a observação de mortalidade entre os 

porcos monteiros. No entanto, por causa de 

grande proliferação e seu povoamento, a adap-

tação e rusticidade deses animais são realmente 

maiores do que se pode imaginar.

Uma ausência a ser destacada, sem dúvida, 

se refere a Ascaris suum, mais importante e comum 

parasitose presente em criações de suínos domésticos. 

As razões dessa diferença não foram elucidadas.

As pesquisas destas e outras características 

referentes ao porco-monteiro devam ser mais in-



THALLES MONTEIRO OVANDO; OLÍMPIO CRISÓSTOMO RIBEIRO78

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 11, n. 1, p.73-79, abr. 2007

tensamente estudadas, para que haja contribuição 

sobre características referentes à sanidade e via-

bilização da exploração econômica dessa espécie 

e  aprofundamento sobre o impacto ambiental na 

região do Pantanal. 
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Figura 4

Larva de Stephanurus dentatus em tecido hepático

Figura 5

Imagem de pseudocisto de Sarcocistys sp. na língua do 
animal 2.

Figura 6

Imagem de corte histológico do intestino delgado do 
animal nº 1 mostrando ovos de Macracanthorhynchus 
hirudinaceus entre as vilosodades intestinais.

ANEXOS

Figura 1

Animais mantidos em chiqueiro rústico

Figura 2

Imagem da necropsia do animal 3.

Figura 3 

Prof.Olímpio mostra exemplar de Macracanthorhynchus 
hirudinaceus.




