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RESUMO 

Parasitas do gênero Monodontus são nematódeos relatados pela primeira vez em 1861 por 

Molin. As principais espécies são Monodontus semicircularis, Monodontus aguiari, 

Monodontus nefastus, Monodontus rarus. O javali (Sus scrofa scrofa) pertence a família suidae 

e está amplamente distribuído geograficamente, sendo encontrados na Ásia, Europa, África, 

América e Oceania. Sua chegada ao Brasil ocorreu na década de 60, e, atualmente, pode ser 

encontrado em 22 dos 26 estados. Por ser uma espécie invasora, os javalis produzem diversos 

efeitos negativos à biodiversidade. São responsáveis por perdas econômicas na agropecuária 

através da invasão de plantações, predatismo, além de atuarem como reservatório de diversos 

patógenos. O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência e caracterizar morfologicamente 

parasitas do gênero Monodontus em um javali. Foi encaminhado para o Laboratório de 

Patologia e Parasitologia Veterinária parasitas fixados em álcool 70%, oriundo do intestino de 

javali proveniente de caça na região sudoeste do estado de Goiás. A identificação do parasita 

ocorreu por meio da preparação de lâminas temporárias e observação em microscópio óptico e 

estereoscópico. A avaliação morfológica foi compatível com Monodontus spp. Espécies desse 

gênero já foram relatadas parasitando queixadas e catetos. Entretanto, na literatura não foram 

encontrados relatos de Monodontus spp. parasitando javalis, sendo este, portanto, o primeiro 

relato, indicando que esta espécie invasora está interagindo com patógenos de espécies nativas 

podendo inclusive afetar a dinâmica populacional das espécies envolvidas. Estudos 

relacionados à fauna parasitológica de animais silvestres são importantes para a caracterização 

de novos hospedeiros de diferentes parasitas, contribuindo para o conhecimento e controle 

dessas espécies e também para o entendimento da dinâmica parasitária nos biomas em que 

ocorrem.  
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INTRODUÇÃO 

Parasitas do gênero Monodontus são nematódeos, pertencentes a ordem Strongylida, 

superfamília Ancylostomatoidea, família Ancylostomatidae e subfamília Bunostominae 

(VICENTE et al., 1997). Molin em 1861 relatou pela primeira vez nematóides do gênero, sendo 

descritas as espécies Monodontus semicircularis parasita de toda a porção intestinal de catetos 

(Dicotylis tajacu) e Monodontus wedlii, parasita de intestino delgado de ruminantes, que, 

posteriormente, foi denominado Monodontus trigonocephalus e atualmente é pertencente ao 

gênero Bunostomum (CAMERON et al., 1923). Dentre as principais espécies já relatadas 

encontram-se o Monodontus aguiari, Monodontus nefastus, Monodontus rarus, parasitas de 

instestino delgado de cutias (Dasyprocta agouti), antas (Tapirus terrestris terrestris) e roedores 

(Mesomys guiara), respectivamente (TRAVASSOS, 1929, TRAVASSOS, 1937, MOLIN, 

1861). No Brasil há relatos desse gênero em Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro e 

Tocantins (VICENTE et al., 1997; PEREIRA-JUNIOR et al., 2016).  

O javali (Sus scrofa scrofa) é um animal ungulado, pertencente à família Suidae. É um 

dos mamíferos mais amplamente distribuídos no mundo, sendo encontrados na Ásia, Europa, 

África, América e Oceania (MASSEI & GENOV, 2004; BARRIOS-GARCIA & BALLARI, 

2012; RUIZ-FONS, 2017). Sua ampla distribuição geográfica é devido ao interesse humano 

para fins de caça, criação e consumo (BRASIL, 2019). Os primeiros relatos da ocorrência de 

javalis no Brasil ocorreram em 1961 no Sul do país (SALVADOR, 2012). Atualmente, há 

registro da espécie em 22 dos 26 estados, ocorrendo em 1.536 municípios (BRASIL, 2019). De 

acordo com o relatório técnico do IBAMA (2018), no estado de Goiás a presença de javalis foi 

relatada em 69 dos 246 municípios. 

O javali, como espécie invasora, é responsável por diversos danos ao ecossistema, tendo 

efeitos diretos em plantas e animais nativos. Estes são responsáveis por alterar a cobertura 

vegetal, diversidade e regeneração. Os animais podem ser afetados devido a predação e a 

destruição de habitat. Além disso, podem ocasionar perdas econômicas significativas, uma vez 

que invadem locais de agricultura e pecuária (BARRIOS-GARCIA & BALLARI, 2012). A 

invasão de sistemas de criação, principalmente de suínos domésticos, deve ser evitada, uma vez 

que, javalis são reservatórios de várias doenças virais, bacterianas e parasitárias, as quais podem 



 
ser transmissíveis de uma espécie para outra, seja por contato direto ou indireto (RUIZ-FONS 

et al., 2008; MENG et al., 2009; COOPER et al., 2010).  

É sabido que as helmintíases ocorrem com frequência tanto em suídeos domésticos 

quanto silvestres independentemente do ambiente ou sistema de produção (THAMSBORG et 

al., 2017). Entretanto, os estudos relacionados à caracterização da fauna parasitológica de 

animais silvestres são escassos (BONGERS & FERRIS, 1999; BRANDÃO et al., 2009; 

PINHEIRO et al., 2021). Portanto, sabendo das interações de javalis com a biodiversidade 

nativa, é de suma importância o monitoramento dos parasitas que afetam essa espécie, sendo 

possível a avaliação de possíveis impactos para o bioma e, economicamente, para a 

agropecuária. Deste modo, objetivo do presente estudo é relatar a ocorrência e realizar a 

caracterização morfológica de um parasita do gênero Monodontus infectando um javali oriundo 

de caça no sudoeste do estado de Goiás. 

 

METODOLOGIA 

Em um javali proveniente de caça (caçador registrado no Ministério da Defesa), na 

região sudoeste do estado de Goiás, foram identificadas a presença de parasitas nas alças 

intestinais, removidos durante a limpeza do animal. Os parasitas foram encaminhados para o 

Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária da Universidade Federal de Jataí (LPPV-

UFJ) para identificação. Foram fixados em álcool 70% e lâminas temporárias com lactofenol 

foram confeccionadas e observadas à microscopia óptica e estereoscópica. A identificação do 

parasita ocorreu de acordo com chaves taxonômicas de Vicente et al. (1997) e de Anderson et 

al. (2009).   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A morfologia dos parasitas apresentados foi compatível com Monodontus spp., sendo 

assim identificados. Javalis (Sus scrofa scrofa) são predispostos à ocorrência de helmintíases, 

independentemente se são animais de vida livre ou criados em cativeiro. Estudos realizados no 

Brasil demonstraram uma prevalência de infecção por helmintos de 66,5% nesta espécie 

(MUNDIN et al., 2004; GOMES et al., 2005; SILVA et al., 2013; MARQUES et al., 2016). 

Entretanto, na literatura consultada, não foram encontrados relatos de parasitismo por 

Monodontus spp. fazendo com que este estudo seja o primeiro relato desta espécie em javali. 



 
Outros estudos realizados com javalis ao redor do mundo demonstraram uma prevalência de 

78% de infecções helmínticas, havendo a presença de infecções únicas ou concomitantes com 

mais de uma espécie de helmintos (DODANGEH et al., 2018; CASTAGNA et al., 2019; DE-

LA-ROSA-ARANA et al., 2021). Um estudo realizado por GOMES et al. (2005), com javalis 

criados em cativeiro na região noroeste do estado de São Paulo, 51 animais foram examinados 

e 27 apresentaram infecções helmínticas. Nas amostras, foram identificados: Trichuris suis, 

Metastrongylus salmi, Metastrongylus pudendotectus, Strongyloides ransomi, 

Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Ascarops strongylina, Physocephalus sexalatu.  

Nascimento et al., (2005) e Pereira-Junior et al., (2014), realizaram estudos no Pantanal 

e Amazônia, respectivamente. Os quais relataram uma variedade de parasitas em queixadas 

(Tayassu pecari) e catetos (Dicotylis tajacu), dentre eles, foram encontrados  M. semicircularis 

e M. aguiari. Pereira-Junior et al., (2014) demonstraram um maior percentual de infecção para 

M. aguiari, sendo este encontrado em 100% dos animais estudados. Por se tratar de um animal 

de caça, o presente relato não possui informações sobre a sua sintomatologia. Parasitas 

pertencentes a subfamília Bunostominae são responsáveis por ocasionarem, em seus 

hospedeiros, uma perda progressiva de peso, anemia, hipoalbuminemia e, por vezes, diarreia 

com fezes escuras (MONTEIRO, 2017).  Entretanto, não há registros de sinais clínicos 

provocados por espécies de Monodontus na literatura.  

Espécies pertencentes ao gênero Monodontus possuem como órgão de eleição o 

intestino (TRAVASSOS, 1937; VICENTE et al., 1937; NASCIMENTO et al., 2005. 

PEREIRA-JUNIOR et al., 2014). Morfologicamente estes parasitas possuem uma boca, com a 

presença de uma ampla cápsula bucal e duas lancetas ventrais situadas na entrada do esôfago e, 

em algumas espécies, pode haver outro par dorsal em oposição a este. Observa-se papilas 

cervicais salientes próximas ao esôfago (Figura 1). Nas fêmeas a vulva situa-se no meio do 

corpo. O ovejetor e vagina são curtos, ramos divergentes e vestíbulos muito longos; cauda 

cônica e úteros divergentes. Os machos possuem bolsa copuladora com raios dorsais bastante 

desenvolvidos e opostos aos laterais, tendo dimensões variadas. Os espículos são longos, finos 

e com asa longitudinal interna, o gubernáculo é pouco quitinizado, portanto, pouco visualizado. 

Os ovos possuem formato elíptico e casca lisa (VICENTE et al., 1997). 

 



 

 
Figura 1. Monodontus spp. encontrado em intestino de javali (Sus scrofa scrofa) em Goiás (A) 

Vista frontal. (B) Vista Lateral. Setas (preta) demonstrando cápsula bucal ampla e evidente. 

Asteriscos evidenciando as lancetas. E setas (branca) o esôfago. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que javalis são reservatórios de diversos patógenos, os quais podem ser 

transmitidos tanto para animais domésticos quanto seres humanos, torna-se de suma 

importância estudos sobre a fauna parasitológica desses animais. Este estudo, demonstra o 

primeiro relato de Monodontus spp. parasitando javali. Portanto, pesquisas realizadas sobre a 

biodiversidade silvestre, são extremamente importantes na contribuição para conhecimento de 

novos hospedeiros de diferentes parasitas.  
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