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RESUMO – O objetivo deste estudo foi relatar um gato atendido na clínica veterinária da Uniderp, 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apresentando os sinais clínicos de anorexia, apatia, prostração, 

icterícia generalizada, grau de desidratação 8% e em caquexia. Os achados laboratoriais revelaram 

aumento no índice ictérico, leucocitose intensa por neutrofilia com linfopenia, hipoalbuminemia e 

aumento significativo da ALT e da Bilirrubina Total. A ultrassonografia revelou hepatomegalia com 

presença de nódulos hiperecogênicos distribuídos por todo o parênquima, aumento dos ductos biliares e 

vesícula biliar com conteúdo anecogênico preenchidos por pontos hiperecogênicos flutuantes. Suspeitou-

se do possível agente etiológico Platynosomum fastosum, parasita trematódeo causador do complexo 

colangite/colangiohepatite dos felinos. Foram realizados exames coproparasitológicos através da técnica 

de sedimentação formalina-éter e o direto, em ambas as técnicas foi visualizado ovos operculados. O 

animal veio a óbito vinte e quatro horas após a internação. A análise pós-mortem revelou intensa icterícia, 

fígado e vesícula biliar aumentados e na análise macroscópica de fragmentos hepáticos ao corte mostrou 

vários pontos esbranquiçados e estruturas de corpo achatado e ovóide de aproximadamente 3,0 a 6,0 mm 

de comprimento, identificado como Platynosomum fastosum. Durante exame necroscópico constatou-se 

vesícula biliar dilatada, parede espessada e com conteúdo com aspecto de lama, o material foi enviado ao 

Laboratório de Análise Clínicas que confirmou a presença de ovos de Platynosomum fastosum. A 

colangiohepatite por Platynosomum spp. apresenta sinais clínicos inespecíficos e comum a outras 

patologias dos felinos, o exame coproparasitológico deve ser utilizado no diagnóstico diferencial dos 

felinos portadores de doenças hepatobiliares. Vale ressaltar que de acordo com literaturas os ovos não são 

comumente encontrados em métodos simples como o direto, em função da pequena quantidade de ovos 

eliminados pelas fezes diariamente, mas devido ao alto grau de infecção do paciente foi possível a 

visualização no método realizado. 
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