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Resumo: Um gato, macho, filhote, sem raça definida, foi atendido no hospital veterinário da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com histórico de ter sido resgatado recentemente 

apresentando icterícia, aumento de volume abdominal, apatia e hiporexia. Platynosomum sp. é um 

parasita de trato biliar comumente encontrado em países de clima subtropical e tropical. Os animais 

infectados apresentam-se na maioria das vezes, assintomáticos, sendo que a gravidade da sintomatologia 

é associada ao número de parasitas no trato biliar, podendo levar a quadros de colangite e 

colangiohepatite.   O objetivo deste trabalho é relatar um caso incomum de platinossomíase atendido na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que cursou com o desenvolvimento de doença hepática 

policística. 
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LIVER CYSTS ASSOCIATED WITH Platynosomum sp. INFECTION IN A CAT – Case Report 

Abstract: A cat, male, puppy, with no defined breed was treated at the veterinary hospital of the Federal 

University of Mato Grosso do Sul with a history of recent rescue having jaundice, increased abdominal 

volume, apathy and hyporexia. Platynosomum sp. is a biliary tract parasite commonly found in 

subtropical and tropical climate countries. Most of the infected animals are asymptomatic, and the 

severity of the symptoms is associated with the number of biliary tract parasites, which may lead to 

cholangitis and cholangiohepatitis. The aim of this work is to report an unusual case of platinosomiasis 

seen at the Federal University of Mato Grosso do Sul, which had the development of polycystic liver 

disease.  
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Introdução 

Segundo Ferreira & Almeida (2003), o felino infectado libera ovos de Platynosomum sp. nas 

fezes, que são ingeridos pelo caramujo, no qual os miracídios são liberados e maturados em 28 dias para a 

forma de esporocisto mãe, que origina esporocistos filhos contendo as cercárias, que saem do molusco 

para o solo e são ingeridos pelos isópodes terrestres, nos quais ocorre a maturação para as metacercárias. 

Os isópodes terrestres são ingeridos por rãs ou lagartixas que, por sua vez, são ingeridos pelos felinos, 

nos quais as metacercárias transformam-se em adultos sexualmente maduros.  

Os animais infectados são normalmente assintomáticos, mas podem apresentar anorexia, apatia, 

emese, diarreia, icterícia, colangite, colangiohepatite e cirrose (FOLEY, 1994). A severidade dos sinais 

clínicos está associada a fatores como a carga parasitária e tempo de infecção (SALOMÃO et al., 2005). 

O diagnóstico definitivo é realizado com a visualização dos ovos do parasita nas fezes ou líquido 

biliar (FERREIRA; ALMEIDA, 2003).  

Ultrassonografia e exame bioquímico podem ser utilizados como exames complementares. Os 

exames bioquímicos podem revelar aumento das enzimas hepáticas e o exame ultrassonográfico pode 

apresentar alterações típicas de afecções biliares, como a tortuosidade e dilatação das vias biliares 

(SALOMÃO et al., 2005). 

O objetivo desse trabalho é relatar um caso incomum de platinossomíase atendido na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

Relato de caso 

Um felino, macho, filhote, sem raça definida foi atendido no hospital veterinário da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com histórico de ter sido encontrado com aumento de 

volume abdominal, apatia, hiporexia e icterícia. 
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No exame físico, temperatura corporal, frequência cardíaca e frequência respiratória 

apresentaram-se dentro do intervalo de referência. O paciente apresentava-se normohidratado, apático e 

ictérico. Durante a palpação foi observado aumento de volume abdominal e hepatomegalia. 

Foram solicitados os exames: hemograma, exame bioquímico, exame ultrassonográfico e 

pesquisa de Platynosomum sp. nas fezes pelo método de sedimentação simples. 

O hemograma não revelou alterações. O exame bioquímico apresentou aumento da enzima 

alanino aminotransferase (ALT: 931,5 UI/L; intervalo de referência: 28 a 83 UI/L), aumento da enzima 

gama glutamil transferase (GGT: 33,8 UI/L; intervalo de referência: 1,3 a 5,1 UI/L), creatinina e 

albumina com valores dentro do intervalo de referência. 

No exame ultrassonográfico foi observado hepatomegalia e diversas estruturas de formato 

arredondado, semelhante a estruturas císticas, porém alongadas ao movimento do corte ultrassonográfico 

e que sugeriram um diagnóstico diferencial entre dilatação das vias biliares e cistos hepáticos. 

Não foram encontrados ovos do parasita das fezes do animal pelo método de sedimentação 

simples. 

O animal foi encaminhado para laparotomia com fins diagnósticos e terapêuticos. Durante o 

procedimento, foi possível observar diversas estruturas císticas, que foram drenadas. 

O conteúdo dos cistos foi enviado para citologia e cultura. A citologia apresentou resultado 

compatível com cisto hepático e não houve crescimento na cultura. 

Foi realizada a pesquisa de Platynosomum sp. a partir do líquido biliar pelo método de 

centrífugo sedimentação em éter, que permitiu observar ovos do parasita. 

O animal foi tratado com praziquantel (20mg/kg a cada 24 horas, durante 5 dias; recomendado a 

repetição após 12 semanas), silimarina (50mg/kg a cada 24 horas, até novas recomendações). S-Adenosil-

Metionina (90mg/animal a cada 24 horas, até novas recomendações). 

O prognóstico do animal foi classificado como reservado. O paciente continua em 

acompanhamento e apresenta bom estado geral. 

 

Discussão 

Este relato descreve um caso de platinosomíase associado à doença hepática policística. 

Considerando os sinais clínicos e o histórico do animal, foi necessário incluir outras causas de 

doença hepática cística nos diagnósticos diferenciais. Segundo Nelson & Couto (2015) os cistos hepáticos 

podem ser classificados como congênitos ou adquiridos. 

Os sinais clínicos, exames laboratoriais e exame ultrassonográfico foram sugestivos de 

platinossomíase. 

Segundo Foley (1994), os animais infectados normalmente apresentam-se assintomáticos, mas 

podem ocorrer sinais clínicos como hiporexia, apatia, emese, diarreia e icterícia, sendo que a gravidade da 

sintomatologia é comumente associada ao número de parasitas no trato biliar. 

O exame ultrassonográfico dos animais infectados pelo parasita geralmente revela dilatação e 

tortuosidade das vias biliares (SALOMÃO et al., 2005), o que coincide com os achados deste relato. 

Entretanto, durante o exame ultrassonográfico deste paciente também foram observadas as estruturas 

semelhantes a estruturas císticas. 

O diagnóstico definitivo da parasitose é feito através da visualização dos ovos do parasita. 

Entretanto, a visualização dos ovos nas fezes nem sempre é possível, principalmente nos casos de 

obstrução biliar (WILLARD; FOSSUM, 2000). Neste caso, não foram observados ovos do parasita nas 

fezes do animal, mas na bile. 

O paciente foi tratado com praziquantel (20mg/kg a cada 24 horas, durante 5 dias). Segundo 

Norsworthy (2006), o tratamento com este fármaco é o mais recomendado e pode ser utilizado nas 

dosagens de 20 a 30 mg/kg a cada 24 horas, durante 5 dias. 

 

Conclusões 
Este relato descreve um caso de doença hepática policística associada à infecção por 

Platynosomum sp. que levou o animal a um quadro de hepatomegalia, aumento de volume abdominal, 

icterícia e hiporexia. 

Considerando os achados clínicos, exames laboratoriais e ultrassonográficos, as causas 

congênitas e adquiridas de cistos hepáticos foram incluídas nos diagnósticos diferenciais. Os sinais 

clínicos associados com os exames laboratoriais, exame ultrassonográfico, achados da laparotomia 

exploratória e visualização dos ovos do parasita na bile permitiram concluir que a causa provável da 

doença policística foi a alta infecção por Platynosomum sp. 
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Em países de clima tropical e subtropical, a platinossomíase deve ser investigada e o paciente 

com doença hepática policística associada deverá ser rigorosamente acompanhado devido às possíveis 

complicações da doença. 
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