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Eustrongylides sp. são nematódeos encontrados em sua
fase larval em algumas espécies de peixes carnívoros. O
parasito adulto é encontrado no esôfago, no pró-
ventrículo e no intestino de aves aquáticas piscívoras, e o
homem pode ser infectado acidentalmente ao se
alimentar de peixe cru ou mal passado. Os nematódeos
adultos por localizarem-se na parede do pró-ventrículo e
ventrículo das aves formam grandes túneis na superfície
da serosa destes órgãos, podendo resultar no
rompimento e consequentemente infecções secundárias.

Introdução

Um socó-boi (Tigrisoma lineatum), macho, juvenil, foi
recebido para atendimento veterinário com histórico de
fratura de quilha. Após piora clínica o animal foi
eutanasiado e encaminhado para necropsia.

Os achados patológicos permitiram concluir que a
infecção por Eustrongylides spp. causou celomite, pró-
ventriculite e ventriculite fatal em um Tigrisoma
lineatum.

Macroscopicamente havia acentuada caquexia e em
cavidade celomática observou-se acentuada quantidade
de conteúdo alimentar livre com aderência generalizada
de vísceras e músculo parietal adjacente (Fig. 1A). Pró-
ventrículo e ventrículo apresentavam múltiplos
exemplares de parasitos cilíndricos, vermelhos,
alongados e medindo cerca de 3,0cm de comprimento.
Ainda, foi observado, rompimento da parede do
ventrículo (Fig. 1B). À histologia, visualizou-se em todas
as camadas do pró-ventrículo e ventrículo, múltiplos
cortes transversais de estruturas parasitárias formando
túneis entremeados por intensa proliferação de tecido
conjuntivo fibroso (Fig. 2 e 3). Essas caracterizavam-se
por cutícula eosinofílica espessa, musculatura
celomiariana e cordões ventrais basofílicos
proeminentes Possuía cavidade pseudocelômica
contendo esôfago glandular associado a
pseudomembranas, trato intestinal revestido por células
colunares altas e trato reprodutivo com ovários e úteros
contendo ovos de paredes espessas e operculados, em
diferentes estágios de maturação, compatível com
nematódeo Eustrongylides spp. Circundando essas
estruturas parasitárias, havia moderada necrose,
caracterizada por restos celulares eosinofílicos,
associada a intenso infiltrado inflamatório de células
gigantes multinucleadas e macrófagos epitelioides
associados a heterófilos e eosinófilos na periferia.
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Fig. 1. Socó-boi (Tigrisoma lineatum). A. Cavidade celomática,
acentuado acúmulo de líquido turvo acastanhado livre. B.
Ventrículo, área focal de ruptura da parede (seta). Ainda, observa-se
estruturas tubulares em serosas de pró-ventrículo e ventrículo
contendo parasitos cilíndricos, vermelhos e alongados compatíveis
com Eustrongylides spp. (cabeça de seta).

Fig. 2: Socó-boi (Tigrisoma lineatum). Ventrículo, corte
transversal de estrutura parasitária, compatível com Eustrongylides
spp., entremeada por proliferação de tecido conjuntivo fibroso em
serosa (HE, 4x). No detalhe, circundando o parasito havia necrose,
caracterizada por restos celulares eosinofílicos, associada a
infiltrado granulomatoso, além de heterófilos e eosinófilos (HE,
10x).

Fig. 3: Socó-boi (Tigrisoma lineatum). Ventrículo, em serosa
nota-se inúmeras formações de túneis caracterizados restos
celulares eosinofílicos e entremeados por intensa proliferação
de tecido conjuntivo fibroso (HE, 4x).
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