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RELATO DE CASO: AMILOIDOSE E TOXOPLASMOSE CONCOMITANTE 
EM SAGUI-DE-TUFO-PRETO (Callithrix penicillata) 

A toxoplasmose é causada pelo coccídeo
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, e
representa uma zoonose amplamente
distribuída no mundo. Em primatas neotropicais,
a doença classicamente cursa com uma infecção
aguda e fatal. A amiloidose é uma doença rara,
de acúmulo, causada pelo depósito de proteínas
insolúveis no organismo. Processos inflamatórios
e/ou infecciosos crônicos podem estar
relacionados ao desenvolvimento da amiloidose.

Introdução

Figura 1. Análise microscópica. A-Baço. Amiloide em
verde refringente, perifolicular (Vermelho Congo
polarizado, 4x). B-Baço. Acúmulo hialino perifolicular
(HE, 4x). C-Rim. Amiloide em verde refringente, em
região medular (Vermelho Congo polarizado, 4x). D-
Rim. Fibrose intersticial em região medular (Tricrômico
de Masson, 10x). E-Fígado. Formas parasitárias
imunomarcadas para T. gondii em fosfatase (40x). F-
Fígado. Área discreta de necrose (HE, 40x). G-Fígado.
Esboços de nódulos cirróticos (Tricrômico de Masson,
4x). H-Rim. Tireoidização tubular (HE, 4x). I-Rim.
Glomeruloesclerose com sinéquias (HE, 10x).

Amostras de múltiplos órgãos/tecidos, fixadas
em formalina, de um Callithrix penicillata,
macho, senil, foram recebidas no Centro de
Patologia do Instituto Adolfo Lutz, em 2018, para
vigilância laboratorial de Febre Amarela.

Material e Métodos

Pelo conhecimento dos autores, este é o
primeiro relato de ocorrência concomitante de
amiloidose e toxoplasmose em um primata
neotropical.
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Resultados e Discussão
Microscopicamente (Figura 1), o animal exibiu
quadro crônico de hepatopatia e de nefropatia,
além de material eosinofílico amorfo depositado
em medular renal e circundando a polpa branca
esplênica. Concomitantemente, havia processo
agudo de toxoplasmose sistêmica, marcada por
hepatite lobular, miocardite e esplenite, todas
necrotizantes discretas, somado a um quadro
mínimo de encefalite. Houve imunomarcação
hepática para raros cistos teciduais de T. gondii.
A qPCR para T. gondii, apresentou Cq de 35.18,
sugerindo uma baixa carga parasitária. Ainda, a
pesquisa de Febre Amarela mostrou-se negativa.


