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Physaloptera spp. é um nematódeo

espirurídeo, de distribuição mundial, que

parasita o estômago de cães e gatos. Embora

esse helminto já tenha sido identificado no

conteúdo gástrico de tamanduás no Brasil

(Oliveira et al., 2020), as lesões associadas a

esse parasitismo têm sido pouco estudadas

nessa espécie.

Introdução

Figura 2: Myrmecophaga tridactyla, estômago. Há um

corte transversal do nematódeo Physaloptera spp. Pode-

se observar cutícula (seta grossa), cordas laterais (ponta

de seta), musculatura coelomiária (estrela), trato

reprodutivo masculino (círculo) e trato digestivo (seta

fina). HE, Obj. 40X.

Um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga

tridactyla) macho, adulto, foi encaminhado à

Fundação Jardim Zoológico de Brasília pelo

IBAMA, com histórico de ataque recente por

cães. O animal foi tratado com meloxican e

acrura, porém alguns dias depois continuava

prostrado e acabou morrendo naturalmente. O

animal foi encaminhado para necropsia.
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O diagnóstico morfológico da lesão

gástrica, que é pouco descrita nessa parasitose,

foi de gastrite linfoplasmo-histiocítica,

eosinofílica, necro-hemorrágica e ulcerativa,

multifocal, moderada, associada a nematódeos

intralesionais compatíveis com Physaloptera

spp. As múltiplas lesões associadas ao ataque

dos cães e a subnutrição contribuíram com a

morte do animal.

Relato do caso

Resultados

Conclusões

Referências

Macroscopicamente, observou-se mucosa

gástrica hiperêmica com conteúdo sanguinolento

e poucos nematódeos esbranquiçados medindo

cerca de 2,5x0,2 cm. A abertura do intestino

delgado notou-se mucosa hiperêmica com

grande quantidade de cestódeos achatados,

esbranquiçados com numerosas proglótides.

Também foi observada hepatomegalia moderada

com acentuação do padrão lobular hepático, e

edema pulmonar moderado. No coração, notou-

se atrofia serosa da gordura pericárdica e

coágulo misto. Amostras de estômago e outros

órgãos foram coletadas e fixadas em formol

tamponado a 10% e processadas rotineiramente

para histopatologia. Histologicamente, foi

observada proliferação de linfócitos,

plasmócitos, macrófagos, eosinófilos e poucos

neutrófilos na mucosa gástrica e úlceras com

deposição de material necrótico e hemorrágico.

No lúmen, havia cortes transversais e

longitudinais de nematódeos adultos com

cutícula eosinofílica espessa, musculatura

coelomiária, cordas laterais, pseudoceloma com

trato digestivo bem diferenciado, com células

colunares, uninucleadas, trato reprodutor

masculino e feminino (com útero contendo ovos

embrionados), compatíveis com Physaloptera

spp.

Figura 1. Myrmecophaga tridactyla. Nota-se mucosa

gástrica hiperêmica, com conteúdo sanguinolento e

dois nematódeos adultos (Physaloptera spp.).
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