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A constatação da presença do parasita Eurytrema spp. no Sul de Minas é recente.

Acredita-se que os bovinos com escore de condição corporal mais baixos e idade

superior a 3,5 anos são mais susceptíveis a infecção por esse parasita. Embora

comumente a euritrematose se apresente na forma subclínica, há relatos de sua

ocorrência na forma clínica, sendo os principais sinais encontrados a emaciação,

caquexia e anorexia

Introdução

Um bovino leiteiro, holandês, 8 anos de idade, com baixo escore de condição corporal

(2), que apresentava anorexia há 10 dias foi atendido no hospital veterinário do

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. Ao exame clínico, diagnosticou-se a

possível ocorrência de deslocamento de abomaso a esquerda. Contudo, verificou-se a

inexistência do deslocamento do abomaso. Após o procedimento cirúrgico o animal

apresentou piora do quadro clínico e veio a óbito.

1. Silva Júnior, FA. Ocorrência e caracterização morfológica de Eurytrema coelomaticum (Giard & Billet,

1892)(Digenea, Dicrocoeliidae) em rebanhos bovinos provenientes da região sul de Minas Gerais, Brasil. Tese

[Doutorado em Biodiversidade e Saúde] – Instituto Oswaldo Cruz; 2017.

Na necropsia do animal, infecção maciça por Eurytrema spp. foi encontrada nos ductos

pancreáticos, havendo grande distensão dessas vias (figura 1, 2 e 3). Sendo assim,

acredita-se que o quadro de anorexia apresentado pelo animal seja decorrente da intensa

parasitose apresentada e o desenvolvimento de pneumonia que levou o animal ao óbito

foi causado pela diminuição da imunidade do mesmo, em consequência da parasitose,

associada a intervenção cirúrgica no paciente.
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Conclui-se que a euritematose está presente no sul de Minas Gerais e é um importante

diagnostico diferencial em bovinos leiteiros que apresentam como principal sinal clínico

a anorexia, possuem baixo escore de condição corporal e apresentam idade superior a 8

anos de idade.

Figura 1 - Fragmento de 

pâncreas bovino com 

abertura do ducto pancreático 

mostrando os parasitas. 

Figura 2 – Ducto pancreático do 

bovino  apresentando intensa distensão 

e infecção por Eurytrema spp.
Figura 3 – Visualização do parasita 

Eurytrema spp. em lupa 


