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RESUMO – No presente trabalho relata-se a ocorrência do Platynosomum illiciens
em um primata não humano da espécie Chiropotes satanas utahicki mantido em
cativeiro pelo Centro Nacional de Primatas (CENP) em Ananindeua-PA. O animal
foi submetido a uma avaliação clínica, sanguínea, parasitológica e ultrassonográfica
nas quais foi constatada a presença de diarreia e discreta inapetência, alterações
significativas nas amostras séricas hepáticas, observação de ovos compatíveis com
Platynosomum illiciens ao exame de sedimentação e a presença de massa vegetativa no interior da vesícula biliar, bem como espessamento e dilatação da parede
da mesma. Deste modo, sugere-se a inclusão da platinosomíase como diagnóstico diferencial em casos de doenças hepáticas, principalmente quando aliadas a
condições favoráveis como regiões tropicais e recintos em torno de matas nativas,
ressaltando-se a importância de se investigar a epidemiologia e a relevância desta
enfermidade na conservação e medicina de primatas.
Termos para indexação: alterações hepáticas, Platynosomum illiciens, primatas
não humanos.
PLATINOSOMIASIS IN CUXIÚ (CHIROPOTES SATANAS UTAHICKI)
ABSTRACT – This work reports the occurrence of Platynosomum illiciens in a
nonhuman Chiropotes utahicki primate species held captive by the National Center
of Primates (CENP) in Ananindeua-PA. The animal underwent a clinical, blood,
parasitological and ultrasound evaluation in which there was presence of diarrhea
and discrete lack of appetite, significant changes in the hepatic serum samples, the
observation of eggs consistent with the Platynosomum illiciens sedimentation exam
and the presence of vegetative mass inside the biliary vesicle as well as the dilatation
and thickening of its wall. Thus, the inclusion of platinosomiasis as a differential
diagnosis in cases of hepatic diseases is suggested, especially when coupled with
favorable conditions such as tropical regions and environments around native forests,
emphasizing the importance of investigating the epidemiology and the relevance of
this disease for the conservation and care of primates.
Index terms: hepatic changes, nonhuman primates, Platynosomum illiciens.
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INTRODUÇÃO
O Gênero Platynosomum é pertencente
ao Filo Plathelminthes, Classe Trematoda,
Super-Família Dicrocoelidea e Família
Dicrocoellidae (URQUHART et al., 1998)
possuindo diversas espécies descritas e
com hospedeiros vertebrados distintos,
acomete principalmente os felinos através
da espécie Platynosomum fastosum, identificada também em indivíduos primatas
do Velho Mundo (WARREN et al., 1998).
Esses parasitos habitam o sistema biliar
de hospedeiros definitivos, como aves e
mamíferos, e podem acarretar diversas
alterações biliares e hepáticas, caracterizadas como uma enfermidade de cunho
tropical que necessita de dois hospedeiros
intermediários no seu ciclo. Para outras
espécies do Platynosomum sp. existem
relatos, por exemplo, de P. illiciens identificados em aves como galos-da-campina
(CARVALHO et al., 2007) e falconiformes
(FERRER et al., 2004) e a espécie P.
proxillicens em cacatua (KASAKOS et
al, 1980). No entanto, muitas vezes se
apresentam de forma assintomática, dificultando o seu diagnóstico e tornando-se
mais um achado de necropsia.
Com relação especificamente aos
primatas, tem-se notificação de casos
envolvendo P. amazonensis em Callimico
goeldii, Saguinus nigricollis (KINGSTON
e COSGROVE, 1967) e Callithrix jacchus
(PORTER, 1972; POTKAY, 1992); P. marmoseti e P. fastosum em Saguinus nigricollis (KINGSTON e COSGROVE, 1967);
P. minutum acometendo Saguinus mistax
e Callithrix geoffroyi (KIFUNE e UYEMA,
1982).
A platinosomíase ocorre principalmente
em regiões tropicais por permitir as condições ideais para o desenvolvimento de seus
hospedeiros intermediários, bem como a
sobrevivência do gênero Platynosomum
(AZEVEDO, 2008), apresentando relatos
em áreas como a Malásia, Papua Nova

Guiné, Austrália, Havaí, Bahamas, Porto
Rico, Cuba, Brasil, Guiana Britânica e Flórida (BARRIGA et al., 1981; GOLDERG e
BURSEY, 2000).
O ciclo dos parasitos do gênero Platynosomum ainda não está totalmente elucidado (SALOMÃO et al., 2005), existindo
diversas controvérsias quanto ao número
exato de hospedeiros intermediários. No
entanto, vários autores relataram que, se
fazem necessários dois hospedeiros intermediários para a total evolução do parasito,
como um caramujo terrestre e, por final,
um anfíbio ou lacertílio, como as lagartixas
(FOLEY, 1994; SALOMÃO et al., 2005).
Os ovos são eliminados ao ambiente
externo juntamente com a bile, nas fezes
dos hospedeiros definitivos, apresentando
os miracídios, primeiro estádio da fase de
desenvolvimento. Quando se completa o
primeiro estádio, ocorre penetração ativa, através do tegumento dos primeiros
hospedeiros intermediários, aonde haverá
uma maturação até esporocistos e de esporocistos de segunda geração, os quais
darão origem às cercárias. Estas, por sua
vez, abandonam o hospedeiro ativamente,
podendo infectar os segundos hospedeiros
intermediários por meio de sua ingestão
ou por penetração ativa, ocorrendo então
a liberação de metacercárias, as quais se
encistam nos tecidos desse hospedeiro.
Quando mamíferos ou aves ingerem os
lacertílios ou anfíbios infectados, as metacercárias são liberadas, migrando até o
ducto biliar pela papila duodenal maior onde
permanecem até a fase adulta, sendo raramente encontradas no intestino delgado
(FOLEY, 1994; LEAL, 2003; SALOMÃO et
al., 2005; AZEVEDO, 2008).
No presente trabalho é relatada a ocorrência do Platynosomum illiciens em um
indivíduo da espécie Chiropotes satanas
utahicki de cativeiro e são apresentados os
aspectos clínicos, parasitológicos, hematológicos, bioquímicos e ultrassonográficos
relacionados à parasitose neste primata.
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RELATO DO CASO
No período de julho de 2008, um primata não humano da espécie Chiropotes
satanas utahicki (Cuxiú), fêmea, adulta,
cativa do Centro Nacional de Primatas
(CENP) na cidade de Ananindeua-PA,
apresentou histórico de diarreia e discreta inapetência. O animal foi anestesiado
com o protocolo de Cetamina (10mg/kg)
associado à Xilazina (0,5mg/kg), por via
intramuscular, para avaliação clínica, sanguínea, parasitológica e ultrassonográfica.
Após a contenção química, ao exame
físico, observou-se que o animal não apresentava outros sinais dignos de nota. Foi
realizada colheita de amostra sanguínea
por punção da veia femoral para a realização de hemograma e perfil bioquímico com
a determinação da atividade sérica das
enzimas hepáticas alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase
(AST), fosfatase alcalina (FA) e gama
glutamil-transferase (GGT), efetuadas no
Instituto Evandro Chagas-Ananindeua.
Efetuou-se, ainda, a coleta de amostra
fecal por retirada diretamente do reto, que
foi imediatamente remetida para o Setor
de Laboratório (SELAB) do CENP, onde
se realizou os exames: direto, de flutuação

ou Willis-Mollay e o de sedimentação ou
Hoffmann.
DISCUSSÃO
Animais apresentando platinosomíase,
geralmente demonstram ausência de sinais clínicos (BIELSA e GREINER, 1985).
Entretanto, os animais infectados por Platynosomum podem exibir outros sinais, tais
como: anorexia, letargia, vômitos, icterícia,
colangite, colângio-hepatite e obstrução
extra-hepática, além de inapetência e diarreia (BARRIGA et al., 1981; SALOMÃO, et
al., 2005; AZEVEDO, 2008). O aumento na
gravidade sintomatológica acompanha o
aumento no número de parasitos presentes
no sistema biliar (FOLEY, 1994). No caso
relatado, durante a avaliação clínica inicial
do animal, foram observadas apenas uma
discreta inapetência e diarreia.
As alterações encontradas no exame
bioquímico foram significativas como demonstrado na Tabela 1. Entretanto, ressalta-se que não existem valores de referência
disponíveis na literatura para a espécie
citada, adotando-se, assim, indicadores
já descritos para a espécie Cebus apella
(macaco-prego), para a comparação dos
valores bioquímicos e de hemograma.

TABELA 1 - Perfil hematológico e bioquímico de uma fêmea da espécie Chiropotes satanas utahicki cativa do Centro Nacional de Primatas (CENP) da cidade de
Ananindeua-PA, infectada pelo Platynosomum illiciens
Parâmetros
Hemácias (x106/uL)
Hemoglobina (g/dL)
Hematócrito (%)
Volume Corpuscular Médio (u3)
Leucócitos Totais (x103/uL)
Bastonetes (%)
Segmentados (%)
Eosinófilos (%)
Basófilos (%)
Linfócitos (%)
Monócitos (%)

Resultados

Indicadores (a)

7,27
16
53
72,9
12,6
0
71
3
0
22
4

6
14-17
45-53
–
5-24
–
55
1,6
<1
41
1,8
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Uréia (mg/dL)
Proteínas Totais (g/dL)
Albumina (g/dL)
Alanina-aminotransferase (UI/L)
Aspartato aminotransferase (UI/L)
Fosfatase alcalina (UI/L)
Gama-glutamiltransferase (UI/L)
Bilirrubina Total (mg/dL)
Amônia (mmol/L)

28
6,8
4,6
119
219
743
297
1,0
388

13-90
6,1-10,1
3,4-5,4
1-19
4-40
36-293
15-97
0,04-0,81
–

(a) Indicadores hematológico e bioquímico para a espécie Cebus apella (macaco-prego).
Fonte: Larsson et al., (1997), Pissinati e Verona (2006).

Com relação aos achados hematológicos, a eosinofilia é uma característica
presente em casos de infecções parasitárias (GRACZYK, 1997), o que também foi
constatado no indivíduo Chiropotes satanas
utahicki avaliado, acometido por uma significativa carga parasitária.
Em relação à presença de linfopenia,
esta ocorrência pode estar associada a
um estresse prolongado, justificando a
condição do animal deste relato, por sua
submissão ao cativeiro.
A observação de uma monocitose pode
ser indicativa de uma afecção crônica, bem
como de doenças infecciosas específicas e
necrose, relacionando-se, provavelmente,
às alterações hepáticas acarretadas pela
platinosomíase (ALMOSNY e MONTEIRO,
2006).
Nas análises bioquímicas realizadas
observou-se, ainda, aumento significativo
nos valores de ALT, AST, FA e GGT que
podem sugerir a presença de uma possível colestase devido à ocorrência de lesão
hepatocítica (CENTER et al., 1986; JOHNSON e SHERDING, 1998).
A elevação significativa na dosagem
de amônia pode estar relacionada a uma
hepatopatia crônica devido à baixa conversão de amônia em ureia, segundo Almosny
e Monteiro (2006).
A taxa elevada da amilase sérica
observada pode ser sugestiva de uma

obstrução do ducto pancreático, localizado
anatomicamente próximo ao ducto colédoco, ou mesmo pela menor depuração
da amilase pelo sangue, uma vez que o
sistema fagocítico mononuclear do fígado é
a principal via de degradação desta enzima
(THRALL, 2007). Com relação à dosagem
da creatinina sérica, não se sabe, ao certo,
sua total relevância dentro do quadro dessa
parasitose, visto que, em gatos infectados
experimentalmente com o Platynosomum
spp., não foi observada mudanças renais
macroscópicas, assim como alterações nos
valores de ureia plasmática e no balanço
iônico (TAYLOR e PERRI, 1977).
Devido à baixa presença de ovos eliminados pelos parasitos adultos do Gênero
Platynosomum nas fezes diariamente,
faz-se necessário a aplicação de uma técnica de avaliação da concentração para
o diagnóstico coproparasitológico, como
relatado por Azevedo (2008), o qual referiu que a técnica de sedimentação ou de
Hoffman se mostra mais sensível do que
o exame de flutuação ou de Willis-Mollay.
No presente caso, foi detectado o parasito
Platynosomum illiciens apenas ao exame
de sedimentação, observando-se a presença de ovos de coloração marrom, ovalados,
operculados, semelhantes aos observados
por Soulsby (1982) e Bielsa e Greiner
(1985), permitindo identificá-los como ovos
de Platynosomum illiciens (Figura 1).
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FIGURA 1 - Fotomicrografia evidenciando um ovo de Platynosomum illiciens encontrado
no exame de sedimentação do espécime de Chiropotes satanas utahicki.
Notar a presença de miracídio em ambas as fotos (setas pretas). (A) Aumento
de 200x. (B) Aumento de 400x.
Além disso, a soma de fatores como a
pequena produção de ovos pelo parasito,
aliada a uma sintomatologia inespecífica,
acarretam em dificuldade no diagnóstico da
infecção ocasionada pelo Platynosomum
spp. em indivíduos vivos, sendo este, um
achado mais comum em necropsia (SEETHA e CHENG, 1997).
A presença da parasitose descrita
pode ter ocorrido devido à localização
geográfica tropical do CENP, que propicia
o pleno desenvolvimento do parasito em
seus hospedeiros intermediários, aliado ao
fato de que a área demarcada do CENP
encontra-se em uma grande extensão de
floresta primária nativa, com a presença
de espaços residenciais ao seu redor, facilitando o ingresso de insetos, lacertílios,
bem como anfíbios. Na área demarcada,
observou-se ainda o acesso de gatos errantes no período noturno, nas proximidades
das gaiolas de permanência dos animais
os quais, podem estar contaminados, e
funcionando como disseminadores (SILVA
et al., 2008). Entretanto, devido aos hábitos
alimentares dos primatas de ingestão de
pequenos lagartos e anfíbios (AURICCHIO,
1995), permite que este evento funcione

como uma considerável explicação para a
ocorrência do parasito.
Como exame complementar para a
enfermidade, a ultrassonografia, aliada aos
demais exames diagnósticos permitem a
avaliação de uma série de anormalidades
hepáticas (NEWELL et al., 2001), sendo
esta ferramenta considerada como a melhor
forma de avaliação do fígado (MAMPRIM,
2004). Contudo, são escassos os trabalhos
envolvendo esta técnica imaginológica como
forma de diagnóstico para a platinosomíase
em animais, principalmente, no que tange à
medicina de primatas não humanos. As alterações que puderam ser observadas quando
da utilização desta técnica em espécimes
afetadas, é a presença de sedimentação
na vesícula biliar, alterações no parênquima
hepático, o espessamento da parede biliar,
a dilatação da vesícula e dos ductos intra e
extra-hepáticos bem como a presença do
parasito (NORSWORTY, 2004).
Nos exames ultrassonográficos abdominais utilizou-se um transdutor de 6,6 a
12 MHz, cujas imagens evidenciaram um
aumento na ecogenicidade do parênquima
hepático, espessamento da parede biliar,
dilatação da vesícula e identificação de uma
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massa vegetativa de aspecto ecogênico
hiperecóico, em diversos cortes na parede
da vesícula biliar, e ainda, a presença de

massa no interior da mesma, contrastando
com o conteúdo anecóico interno do órgão
(Figura 2).

FIGURA 2 - Imagem ultrassonográfica de uma fêmea cuxiú da espécie Chiropotes satanas utahicki observando-se espessamento da parede biliar e identificação
de uma massa vegetativa de aspecto ecogênico no lúmen da vesícula biliar.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As enfermidades que acometem os
animais de vida livre mantidos em cativeiro podem ser ocasionadas por fatores
de manejo que facilitem a ocorrência de
doenças, ou pela dificuldade de diagnóstico, influenciando a condição de saúde dos
animais. Patologias de pequena ocorrência
são particularmente difíceis de detectar. De
acordo com este relato, torna-se relevante
a inclusão do trematódeo do Gênero Platynosomum como diagnóstico diferencial
em casos de sintomatologia hepática em
primatas não humanos mantidos em cativeiro, principalmente quando aliadas às
condições favoráveis de desenvolvimento,

como regiões tropicais e recintos localizados próximos de matas nativas. Além
de se constituir ferramenta diagnóstica
usual, a ultrassonografia é uma técnica
relevante na detecção deste tipo de patologia. Ressalta-se, ainda, a importância da
investigação epidemiológica e da adoção
de medidas que facilitem a determinação
dessa enfermidade, no sentido de preservar
os primatas não humanos.
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