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Resumo 

 

Objetivos: Descrever a imagem sonográfica do Dioctophyma renale, antes e durante o 

tratamento com Ivermectina; a imagem sonográfica do parênquima renal, hepático e da 

cavidade abdominal, durante o desenvolvimento do estudo; estudar o hemograma, a função 

renal pelas dosagens de creatinina e uréia, a função hepática pelas dosagens de ALT (alanina 

aminotransferase) e fosfatase alcalina; verificar a presença ou ausência de ovos no exame 

parasitológico de urina. Métodos: Foram avaliados 68 quatis, da espécie Nasua nasua, 

machos e fêmeas adultos, criados no sistema de semicativeiro do Parque Ecológico do Tietê. 

Todos os animais foram pesados, anestesiados, microchipados e submetidos aos seguintes 

procedimentos: ultrassonografia abdominal, coleta de urina por cistocentese para o exame 

parasitológico e venopunção da jugular externa para análises bioquímicas (creatinina, uréia, 

ALT e fosfatase alcalina) e hemograma. Após os resultados da ultrassonografia e do 

parasitológico de urina, os animais foram distribuídos em três grupos. Os animais não 

parasitados foram encaminhados ao grupo SHAM (n=20) e os parasitados, randomizados 

entre os grupos: PLACEBO (n=24) e IVERMECTINA (n=24). Os três grupos foram estudados  

nos tempos 7, 14, 21 e 28 dias. Os animais do grupo PLACEBO foram tratados com solução 

fisiológica a 0,9% e os do grupo IVERMECTINA tratados com Ivermectina. O tratamento foi 

realizado no tempo zero, com repique no décimo quarto dia. Ao término de cada período, os 

animais anestesiados foram submetidos à laparotomia exploratória, para a avaliação da 

cavidade abdominal, comprovando a presença ou ausência de parasitas, sua viabilidade e 

possíveis lesões nos demais órgãos. Resultados: Foram encontrados 70,6% de animais 

parasitados. O grupo SHAM apresentou rins e cavidade abdominal normais, assim como os 

exames laboratoriais, com exceção de discreta anemia e eosinofilia. O grupo PLACEBO não 

denotou diferenças nas imagens sonográficas do parasita, confirmando sua vitalidade pela 

laparotomia. Foram observadas: hipertrofia renal esquerda e alterações na cavidade 

abdominal. Os exames laboratoriais indicaram eosinofilia, valores discretamente abaixo do 

limite normal de hemoglobina e ALT. O grupo IVERMECTINA 14, 21 e 28 dias apresentou 

diferenças nas imagens sonográficas dos parasitas que se encontravam no rim direito, 

sugerindo morte parasitária confirmada pela laparotomia. Foram observadas: alterações na 

cavidade abdominal e hipertrofia renal esquerda. Os exames laboratoriais indicaram 

linfocitose, valores discretamente abaixo do limite normal de hemoglobina, creatinina e ALT. 

Conclusões: Observaram-se diferenças nas imagens sonográficas dos parasitas, antes e 

durante o tratamento com Ivermectina. A ultrassonografia do parênquima renal, hepático e da 

cavidade abdominal evidenciou alterações nos dois grupos de animais parasitados. O 

hemograma dos animais tratados com Ivermectina demonstrou resultados satisfatórios em 



 

 xv 

relação à eosinofilia e à linfocitose. Ocorreu discreta alteração nos valores de creatinina nos 

animais tratados com Ivermectina. O exame parasitológico de urina sugeriu que a positividade 

podia estar relacionada com o local parasitado e com a presença de parasitas fêmeas. Os 

grupos PLACEBO e IVERMECTINA manifestaram discretas alterações na função hepática. Os 

animais tratados com Ivermectina apresentaram respostas satisfatórias em relação à fosfatase 

alcalina. Observou-se morte dos parasitas localizados nos rins dos animais tratados com 

Ivermectina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Dioctophyma renale (D. renale) é um nematoide, de ocorrência mundial(1-3) 

conhecido como verme gigante renal (1,2,4-7), encontrado nos rins e cavidade abdominal 

de diversos mamíferos 4,5,6,8,9, inclusive nos seres humanos(1-3-13), conferindo a esta 

doença um potencial zoonótico(4,10,12,14). O verme adulto é cilíndrico e de cor vermelho-

sangue (8,15-17); o macho mede, em torno de 45 cm de comprimento por 3 a 6 mm de 

diâmetro(1,2,8,15,18-20) e a fêmea chega a atingir 100 cm de comprimento por 5 a 13 mm 

de diâmetro (1,2,8,13,15,16,18-20).  

No Brasil, dentre os animais domésticos, a espécie canina é a que apresenta 

maior número de relatos, enquanto felinos, equinos, bovinos e suínos são parasitados 

com menor intensidade. Em animais silvestres, foi observado em quatis(4,5,6), furão, 

lobo-guará e preguiça(1,4,7-9,21,22).  

Os animais silvestres participam da cadeia epidemiológica de um grande 

número de doenças que podem ter um impacto negativo, levando ao declínio de 

algumas populações de fauna silvestre ou mesmo acometendo animais domésticos e/ 

ou seres humanos que utilizam o mesmo ambiente(23). 

 O Parque Ecológico do Tietê (PET) é um ambiente de convívio entre seres 

humanos e animais, tanto silvestres como domésticos, tendo sido criado em 1982, 

localizado na grande São Paulo, a 23°29’31”Sul e 46°31’16” Oeste, na altitude de 

746m. O PET é um ambiente artificial cuja vegetação inclui espécies exóticas e nativas, 

lagos formados pela retirada de areia do leito do Rio Tietê e fauna introduzida(24). 

Possui cerca de 12 milhões de metros quadrados de extensão(25) e, dentro da reserva, 

há vários comedouros nos quais é colocado, diariamente, alimento em abundância 

para os animais (Figura 1). Além dos quatis, antas, capivaras, macacos-prego, cutias, 

catetos e várias espécies de aves também utilizam esta fonte de alimentos(24).  

Devido à abundância de alimento provido e ausência de predadores, a 

densidade populacional dos quatis no PET é alta (125 quatis/km2), em comparação 

com as densidades encontradas em outros locais, sendo registradas densidades de 6,2 

a 13 indivíduos/km2 no Pantanal Mato-Grossense, 3,7 a 7,7 quatis/km2 em uma área de 

Mata Atlântica e de 33,7 quatis/km2 no Parque do Prosa, uma área inserida na zona 

urbana de Campo Grande (MS) (24).  
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A  B  

   Figura 1 (A e B) – Imagem demonstrativa dos quatis alimentando-se em comedouros no PET. 

O PET tem apresentado problemas causados pelo excesso de quatis, que vivem 

em condições de semicativeiro (Figura 2), e chegam a invadir assentamentos humanos 

ilegais nas redondezas. Por isso, a partir de 2002, iniciou-se um programa de controle 

populacional(24) e, durante esse programa, diagnosticou-se dioctofimose em 

aproximadamente 60% dos animais participantes(11). 

O parque conta com a presença diária de mais de 200 trabalhadores e 

movimentação aproximada de 70 mil visitantes mensais(26), que mantêm contato direto 

com esses animais e utilizam-se de pesca irregular nos lagos locais, apesar da 

fiscalização*, evidenciando a importância deste parasita na saúde pública, uma vez que 

o homem, ocasionalmente, pode ser o hospedeiro definitivo(30) e a necessidade da 

instituição do tratamento e controle desta parasitose.  

A epidemiologia do parasitismo pelo DR envolve um ciclo evolutivo 

complexo(4,7,8,27,28). Os ovos do nematóide, embrionados e eliminados pela urina, são 

ingeridos por anelídeos oligoquetas aquáticos, que, consequentemente são ingeridos 

por peixes. Nestes, as larvas irão desenvolver-se até atingir um estágio infeccioso para 

o hospedeiro definitivo, no caso, mamíferos(12) (humanos e/ ou animais) que, ao 

ingerirem estes anelídeos e/ou a carne desses peixes, se tornam infectados(1,8,19,21,29,30-

32).  

 

__________________ 

*Milanelo L. 2009. Comunicação pessoal. 
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A  B  

C  

Figura 2 (A, B e C) – Imagem demonstrativa de quati em condições de semicativeiro no PET. 

 

No rim, este parasita destrói gradualmente o parênquima, deixando apenas a 

cápsula renal(3,5,6,8,15-17,27,29,30,33-35). Em geral, apenas um dos rins está comprometido, 

sendo o direito envolvido com maior freqüência (1,8,21,22,33,35-37). Alguns autores relatam 

que este fato ocorre porque a larva atravessa a parede do duodeno, passa pela 

cavidade abdominal e, pela proximidade, migra para o rim direito(21,22,33). Muitos 

parasitas são encontrados no interior da cavidade abdominal(2,13,19,27,33,38), chegando a 

destruir a superfície do fígado(15,17) e do baço(15), sendo também descrita sua presença 

em tecidos subcutâneos de humanos (2,12,17). 

O principal sintoma clínico é a disúria, podendo ocorrer hematúria, cólicas 

renais; entretanto a maioria dos casos é assintomática(3,7,10,17-19,22,29,30,33). 

O diagnóstico da presença do helminto pode ser feito pelo achado de ovos 

operculados de casca espessa e rugosa na urina(2,12,22) ou por radiografia e 

ultrassonografia dos rins e cavidade abdominal(2,4,22,33-35). Os métodos de diagnóstico 
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por imagem podem ser úteis para localizar o parasita, ou quando a parasitose é 

ocasionada por um parasita macho, não sendo possível, nestes casos, detectar ovos 

na urina(10). Por vezes, um dos vermes migra para os ureteres, e através da uretra, é 

espontaneamente expulso(1,7,39); sendo, neste caso, o diagnóstico feito pela observação 

do verme(7,20). 

A literatura não refere qualquer agente quimioterápico para o tratamento clínico 

desta parasitose(20,40,41). Na medicina veterinária, há a referência da nefrectomia como 

a única terapia oferecida(1,7,13,15,17,19,22,33,38,41-44). Na medicina humana, não existe uma 

terapia definida; sendo relatado por Ignjatovic(42) o uso da excisão local 

concomitantemente com o tratamento medicamentoso com Ivermectina, sugerindo que 

esta seja uma terapia promissora(42). Este fármaco não vem sendo amplamente 

utilizado em saúde pública no Brasil. Na África,  porém, em áreas endêmicas, é 

utilizado, há anos, em milhões de pessoas, como tratamento em massa contra filariose, 

mostrando-se um fármaco efetivo, seguro e com poucos efeitos colaterais, além da alta 

praticidade e baixo custo(45).  

As Ivermectinas são lactonas macrocíclicas usadas em animais domésticos e 

em seres humanos, para controle de endo e ectoparasitas, promovendo uma ação 

inibidora do GABA e, consequentemente, hiperpolarização do neurônio, inibindo a 

transmissão nervosa nos parasitas, agindo diretamente na absorção dos nutrientes em 

nematódeos(46), mas não é um fármaco preconizado para o tratamento da dioctofimose. 

O objetivo deste trabalho consiste em estudar o uso da Ivermectina no 

tratamento da dioctofimose em quatis; acompanhando a involução desta parasitose 

com exames complementares (ultrassonografia, parasitológico de urina, hemograma, 

bioquímico renal e hepático). 
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1.1 Objetivos 

 

Objetivo geral: 

Verificar o efeito da ivermectina no tratamento da dioctofimose em quatis. 

 

Objetivos específicos: 

1. Descrever a imagem sonográfica do parasita, antes e durante o tratamento com 

a ivermectina;  

                                                                                                                  

2. Descrever a imagem sonográfica do parênquima renal, hepático e da cavidade 

abdominal nos tempos de 7, 14, 21 e 28 dias; 

 

3. Verificar as possíveis alterações nos exames hematológicos (hemograma) e 

bioquímicos (creatinina, uréia, alanina aminotransferase e fosfatase alcalina) 

dos animais; 

 

4.  Verificar a presença ou ausência de ovos no exame parasitológico de urina. 
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2 MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP / EPM), sob o n. ° 

0717/08, pelo Parque Ecológico do Tietê (PET) e pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Foi realizado no Centro de 

Recuperação de Animais Silvestres – CRAS, do Parque Ecológico do Tietê (PET). 

 

2.1 Delineamento experimental 

2.1.1 Amostra 

Foram utilizados sessenta e oito quatis, adultos, machos e fêmeas, da espécie 

Nasua nasua, de 1.900 a 8.300 Kg, criados no sistema de semi-cativeiro no Parque 

Ecológico do Tietê – CRAS / DAEE (Centro de Recuperação de Animais Silvestres / 

Departamento de Águas e Energia Elétrica). Os quatis foram capturados em 

armadilhas do tipo “tomahawk” e transferidos para viveiros existentes no próprio 

parque. Nos recintos, receberam água e alimentação específica à espécie, 

permanecendo por seis dias para adaptação, antes do início da presente pesquisa.  

Após esse período, todos os animais permaneceram em jejum hídrico e sólido 

de seis horas, capturados nos viveiros com o auxílio de um puçá, pesados (Figura 3) e 

anestesiados com tiletamina e zolazepam na dose de 10 mg/Kg, por via intramuscular, 

no músculo semitendinoso do membro posterior (Figura 4). Após a perda da 

sensibilidade dolorosa, foram microchipados e efetuaram-se os seguintes 

procedimentos: ultrassonografia abdominal, coleta de urina por cistocentese para o 

parasitológico e venopunção da jugular externa para análises bioquímicas e 

hemograma. Apenas para a realização da laparotomia exploratória foi utilizada, na 

mesma seringa, a técnica anestésica descrita anteriormente, acrescida do analgésico 

cloridrato de tramadol na dose de 4mg/Kg. 
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                    Figura 3. Imagem demonstrativa de um quati sendo pesado 

 

 

 

 

Figura 4. Imagem demonstrativa de um quati capturado em um puçá e sendo, então, anestesiado 

 

 

Após o resultado dos exames de ultrassonografia e parasitológico de urina, os 

animais foram distribuídos em grupos da seguinte forma: os negativos nos dois exames 

foram selecionados para o grupo SHAM (n=20) e randomizados para os tempos de 

estudo (7, 14, 21 e 28 dias); e os que apresentaram um ou ambos os exames positivos 

foram considerados parasitados e randomizados entre os grupos PLACEBO (n=24) e 

IVERMECTINA (n=24) e tempos de estudo (7, 14, 21 e 28 dias), conforme o 

organograma abaixo: 
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Figura 5. Organograma da distribuição dos animais em grupos 

SHAM = Grupo simulação, em que os animais foram mantidos e manipulados nos períodos estipulados, 
não foram tratados, porém cada grupo foi submetido à laparotomia, ao término do período em 
estudo. 

PLACEBO = Grupo controle, em que os animais receberam injeção de solução fisiológica a 0,9%, por via 
subcutânea, no tempo zero e catorze dias após o início do tratamento, porém cada grupo foi 
submetido à laparotomia, ao término do período em estudo. 

IVERMECTINA = Grupo experimento, em que os animais receberam injeção de ivermectina, por via 
subcutânea, no tempo zero e catorze dias após o início do tratamento, porém cada grupo foi 
submetido à laparotomia, ao término do período em estudo. 

 

 

Grupo SHAM: os animais não receberam tratamento, apenas foram manipulados 

nos tempos do estudo, da mesma forma que os animais dos demais grupos. Isso 

permitiu a realização do exame ultrassonográfico abdominal, coleta de urina, coleta 

sanguínea no tempo zero e antes da laparotomia, efetuada apenas ao término do 

período em estudo, totalizando duas manipulações para o grupo de 7 e de 14 dias e 

três manipulações para os de 21 e 28 dias, tendo uma delas ocorrido somente para 

administração do repique (nos grupos PLACEBO E IVERMECTINA). Depois do período 

de pós-operatório de sete dias, todos os animais do estudo foram soltos em seu 

habitat, sob o mesmo sistema de criação (semicativeiro), no Parque Ecológico do Tietê. 

Grupo PLACEBO: todos os animais dos diferentes tempos foram anestesiados e 

receberam, por via subcutânea, solução fisiológica a 0,9% no tempo zero e um repique 

aos catorze dias após o início do tratamento. Os exames ultrassonográfico abdominal, 

coleta de urina e sanguínea foram realizados nos tempos zero e antes da laparotomia 

(realizada apenas ao término do período em estudo), totalizando duas manipulações 

para o grupo de 7 e de 14 dias e três manipulações para os de 21 e 28 dias, tendo uma 

delas ocorrido somente para administração do repique. Depois do período de pós-

QUATIS 

N = 68 

SHAM 

N = 20 

PLACEBO 

N = 24 

IVERMEC 

TINA       

N = 24 

 

N 7 d 

N = 6 

14 d 

N = 6 

21 d 

N = 6 

28 d 

N = 6 

7 d 

N = 6 

14 d 

N = 6 

21 d 

N = 6 

28 d 

N = 6 

7 d 

N = 5 

14 d 

N = 5 

21 d 

N = 5 

28 d 

N = 5 
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operatório de sete dias, todos os animais do estudo foram soltos em seu habitat, sob o 

mesmo sistema de criação (semicativeiro), no Parque Ecológico do Tietê. 

Grupo IVERMECTINA: todos os animais dos diferentes tempos foram 

anestesiados e receberam, por via subcutânea, ivermectina, na dose de 2,0 mg/kg no 

tempo zero e um repique aos catorze dias após o início do tratamento. Os exames 

ultrassonográfico abdominal, coleta de urina e sanguínea foram realizados nos tempos 

zero e antes da laparotomia (realizada apenas ao término do período em estudo), 

totalizando duas manipulações para o grupo de 7 e de 14 dias e três manipulações 

para os de 21 e 28 dias, sendo uma delas apenas para a administração do repique. 

Depois do período de pós-operatório, de sete dias todos os animais do estudo foram 

soltos em seu habitat, sob o mesmo sistema de criação (semicativeiro), no Parque 

Ecológico do Tietê. 

 

2.1.2- Procedimentos 

                    

2.1.2.1- Exame Ultrassonográfico 

O exame ultrassonográfico foi executado, em todos os animais dos diferentes 

grupos e tempos, sendo realizado primariamente no tempo zero e momentos antes da 

laparotomia. 

Com os animais anestesiados e posicionados em decúbito dorsal, realizou-se a 

tricotomia abdominal ampla, para avaliação renal e exame exploratório da cavidade 

abdominal com o auxílio do transdutor linear de 7,5 MHz e convexo de 5,0 MHz, 

acoplados ao aparelho da marca HITACHI, modelo EUB 405, sendo a documentação 

realizada por meio da Printer da marca Sony e papel de igual marca (Figura 6). 
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Figura 6 – Imagem demonstrativa da realização de ultrassonografia em quati anestesiado em decúbito 

dorsal. 

     

2.1.2.2 Exames laboratoriais 

 

Parasitológico de Urina: a coleta de urina foi feita nos minutos finais do exame 

ultrassonográfico por cistocentese (Figura 7); e encaminhada ao laboratório clínico do 

Centro de Recuperação de Animais Silvestres do PET. Foi, então, acondicionada em 

tubos de ensaio e processada, na centrífuga, a 5.000 RPM durante dez minutos, para 

sedimentação. Ao término do tempo, o sedimento foi gotejado em lâmina, coberto por 

lamínula e observado ao microscópio óptico num aumento de 40x, possibilitando a 

visualização dos ovos, quando presentes (Figura 8). 

 

 

 

Figura 7- Imagem demonstrativa da coleta de urina por cistocentese guiada pelo ultrassom. 
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A       B  

Figura 8 (A e B). Visualização de ovos do D. renale visualizados por meio do microscópio óptico. 

 

Coleta sanguínea: ao término do exame sonográfico foram coletados 6ml de 

sangue durante a punção da veia jugular externa, acondicionados em dois tubos de 

ensaio específicos para a realização de hemograma e das análises bioquímicas (uréia, 

creatinina, ALT e fosfatase alcalina), sendo encaminhados a um laboratório particular 

de análises clínicas (Figura 9).  

  

 

Figura 9- Imagem demonstrativa da coleta sanguínea pela punção da veia jugular externa  

 

2.1.2.3 Administração do Placebo 

Após os exames de ultrassonografia e parasitológico de urina, os animais 

randomizados para o grupo PLACEBO receberam a quantidade em mL de solução 

fisiológica a 0,9%, correspondente à quantidade de ivermectina a ser administrada em 
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relação ao peso do animal, por via subcutânea, no tempo zero, e uma segunda dose no 

décimo quarto dia do início do tratamento. Permaneceram em viveiros específicos para 

a espécie, durante todo o período referente a seu grupo.  

 

2.1.2.4 Administração da Ivermectina 

Após os exames de ultrassonografia e parasitológico de urina, os animais 

randomizados para o grupo IVERMECTINA receberam a dose de 2,0 mg/Kg de 

ivermectina, por via subcutânea, no tempo zero e uma segunda dose no décimo quarto 

dia do início do tratamento. Permaneceram em viveiros específicos para a espécie, 

durante todo o período referente a seu grupo.  

 

 

2.2 Estudo estatístico 

Os resultados da ultrassonografia e dos exames laboratoriais foram submetidos 

a estudo estatístico não paramétrico e obtiveram-se diferentes variáveis qualitativas e 

quantitativas que foram utilizadas para a análise dos dados dos grupos pesquisados 

(SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA). Para as quantitativas, aplicaram-se os testes 

não paramétricos de Wilcoxon e Kruskall-Wallis e, para as qualitativas, apenas análise 

descritiva. 

  

1. Para a mensuração do rim esquerdo: 

– Teste de Kruskall-Wallis: usado com a finalidade de comparar as dimensões do rim 

esquerdo nos cortes longitudinais e transversais em cada grupo (SHAM, PLACEBO 

E IVERMECTINA), entre tempos iguais e entre grupos independentemente dos 

tempos. 

 

2. Para os valores dos exames laboratoriais (bioquímicos e hemograma): 

– Teste de Wilcoxon: utilizado com a finalidade de comparar os valores de creatinina 

uréia, fosfatase alcalina e ALT, obtidos entre o primeiro e o segundo exame dos 

tempos 7, 14, 21 e 28 dias de cada grupo de estudo. 



 

 

13 

– Teste de Kruskall-Wallis: empregado com a finalidade de comparar as variáveis em 

cada grupo (SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA), entre tempos iguais e entre 

grupos independentemente dos tempos (nas variáveis que não tiveram significância 

estatística) e para as variáveis que apresentaram significância estatística, 

mantiveram-se as características de cada tempo (7, 14, 21 e 28 dias). 

 

Adotamos o nível de significância (α) em 5% para a decisão estatística e, 

portanto, um valor de p ≤ 5% (p ≤ 0,05), obtido para um teste estatístico aplicado, é 

considerado significante e identificado por um asterisco (*). 
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3 RESULTADOS 

 

Dos 68 quatis avaliados, um total de 48 animais (70,6%) foram considerados 

positivos por meio da visualização dos parasitas no exame ultrassonográfico (47 

animais ou 69,1%) e/ou pela visualização de ovos no exame parasitológico de urina (29 

animais ou 42,6%). Destes 48 animais: 28 (58,3%) apresentaram exames 

ultrassonográficos e parasitológico de urina positivos; 19 (39,6%) ultrassonográficos 

positivos e parasitológico de urina negativo e apenas um (2,1%) apresentou exame 

ultrassonográfico negativo e parasitológico de urina positivo (Figura 10). 

 

Total de animais avaliados na ultrassonografia e exame 

 parasitológico de urina 

28

19

1

20

0

5

10

15

20

25

30

A B C D

 

Figura 10. Gráfico demonstrativo da relação entre o total de 68 animais avaliados pelo exame 

ultrassonográfico e o exame parasitológico de urina (A: Ultrassonografia positiva e Parasitológico de 

urina positivo; B: Ultrassonografia positiva e Parasitológico de urina negativo; C: Ultrassonografia 

negativa e Parasitológico de urina positivo; D: Ultrassonografia e Parasitológico de urina negativos). 
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3.1 Avaliação ultrassonográfica do D. Renale 

 

 Pela análise ultrassonográfica, visualizou-se a presença do parasita 

Dioctophyma renale em 69,1 % de todos os quatis estudados. As imagens desse 

parasita visibilizadas no rim direito eram de diversas estruturas arredondadas e 

agrupadas, correspondendo ao corte transversal. O corte longitudinal era, muitas 

vezes, de difícil obtenção devido ao seu enovelamento dentro do órgão, mas quando 

livres na cavidade abdominal, observavam-se estruturas tubulares (Figura 11 e Figura 

12). 

As fêmeas apresentaram dimensões maiores do que os machos, com 

mensurações variando entre 35,0 a 65,6 cm de comprimento e 0,60 a 0,81 cm de 

diâmetro e os machos variando de 3,0 a 37,3 cm de comprimento e 0,10 a 0,66 cm de 

diâmetro (Figura 13).  

Os nematoides livres na cavidade abdominal, na maioria machos, localizavam-

se, com maior frequência, cranialmente ao rim direito e sobre o lobo hepático caudado, 

mas também, sobre os lobos hepáticos lateral e medial direitos (Figura 14) e, com 

menor frequência, caudal e medialmente ao rim do mesmo lado (Figura 15). Durante o 

estudo, observaram-se três casos em que os parasitas se encontravam encapsulados 

pelo mesentério (Figura 16), dois casos adjacentes à vesícula urinária (Figura 17) e um 

caso em que havia um deles próximo ao corno uterino e ovário esquerdos, estes 

bastante alterados na sua coloração e textura. 

 

A  B   

Figura 11. Imagens ultrassonográficas demonstrando cortes transversais (A) e corte logitudinal (B) do D. 

renale. 
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A    B  

Figura 12. Imagens demonstrando o parasita enovelado dentro do rim direito (A) Imagem de necropsia. 

(B) Imagem da ultrassonografia. 

A     B  

Figura 13. D. renale. (A) visualização dos vermes durante a laparotomia demonstrando a diferença de 

tamanho entre machos (seta) e fêmeas. (B) imagem sonográfica demonstrando machos (setas) 

e fêmeas em corte transversal. 

A     B  

Figura 14. Exame ultrassonográfico do D. renale (A) demonstrando a imagem do parasita sobre o 

parênquima hepático e (B) demonstrando o parasita sobre a vesícula biliar. 
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Figura 15. Exame ultrassonográfico do D. renale medialmente ao rim direito. 

   

A   B   

C    D                                

Figura 16. D. renale encapsulado no mesentério. (A e B) demonstrado pelo exame ultrassonográfico e 

(C e D) demonstrando as imagens comprobatórias pela laparotomia. 
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Figura 17. Imagem ultrassonográfica do D. renale ventralmente à vesícula urinária 

 

 A parede do corpo do D. renale é composta por cutícula, hipoderme e uma 

camada de fibras musculares, estas estruturas, pela ultrassonografia, apareceram 

como camadas delgadas paralelas, de ecogenicidade hiper, hipo e hiperecogênicas, 

respectivamente. Outros órgãos e sistemas, correspondentes à porção interna, muitas 

vezes mergulhados em líquido celômico, produziram uma imagem hipo e anecogênica 

(Figura 18). Em muitos exames,  os movimentos desse nematoide puderam ser 

observados.  

 

A     B  

Figura 18. (A) Esquema demonstrando a anatomia do Nematoide
47

. (B) Imagem demonstrando a 

anatomia sonográfica do D. renale. 

O segundo exame ultrassonográfico do grupo PLACEBO, que foi tratado com 

solução fisiológica, não demonstrou diferenças na imagem do parasita; as estruturas 

internas e externas apresentavam os mesmos aspectos notados anteriormente e sua 

vitalidade foi confirmada tanto na ultrassonografia quanto na laparotomia.  
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O segundo exame ultrassonográfico de dez quatis do grupo IVERMECTINA, 

sendo três do tempo 14 dias, três do de 21 e quatro de 28 dias, mostraram aspectos 

sonográficos diferentes do primeiro exame nos parasitas que se encontravam no rim 

direito: as estruturas arredondadas e agrupadas, anteriormente observadas, 

mantinham o formato arredondado, correspondente ao corte transversal, no entanto, 

não apresentavam mais a mesma relação de proximidade umas com as outras; o corpo 

do parasita apresentava a mesma ecogenicidade de parede, porém, internamente,  

havia diferenças, como menor quantidade de estruturas hipoecogênicas, 

correspondentes aos órgãos e sistemas, e uma área anecogênica maior, 

correspondente ao líquido celômico. Observou-se, ainda, a presença de líquido com 

moderada a alta celularidade, dentro do rim, em quantidade diferente entre os tempos 

deste grupo (Tabela 1 e Figura 19). 
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Tabela 1. DIFERENÇAS ENTRE OS ASPECTOS SONOGRÁFICOS DOS 

PARASITAS EM RELAÇÃO À SUA VITALIDADE, ANTES E APÓS A APLICAÇÃO 

DE IVERMECTINA 

Grupo Ivermectina Quatis Microchip 1° US 2°US 

14 dias 371063 P LA 

 419531 P LA 

 426542 P LA 

21 dias 308946 P A 

 336050 P A 

 405214 P A 

28 dias 317381 P BA 

 217438 P BA 

 427488 P BA 

 307475 P BA 

P: Padrão (parasita apresentando contornos hiperecogênicos com linhas internas paralelas hipo e 

hiperecogênicas, estruturas hipoecogênicas, correspondentes aos órgãos internos e área interna 

anecogênica, correspondente ao líquido celômico, ausência ou presença de ínfima quantidade de 

conteúdo líquido dentro do rim). 

LA: Ligeiramente alterado (parasita apresentando contornos hiperecogênicos com linhas internas 

paralelas hipo e hiperecogênicas, estruturas internas hipoecogênicas, correspondentes aos órgãos 

internos menos diferenciadas, área interna anecogênica, correspondente ao líquido celômico, presença 

de pequena quantidade de conteúdo líquido dentro do rim). 

A: Alterado (parasita apresentando contornos hiperecogênicos com linhas internas paralelas hipo e 

hiperecogênicas, poucas estruturas internas hipoecogênicas, correspondentes aos órgãos internos, área 

interna anecogênica, correspondente ao líquido celômico, presença de pequena a moderada quantidade 

de conteúdo líquido dentro do rim). 

BA: Bastante alterado (parasita apresentando contornos hiperecogênicos com linhas internas paralelas 

hipo e hiperecogênicas, área interna anecogênica, não se notando mais a diferenciação de órgãos, 

presença de conteúdo líquido de moderada a grande quantidade e de moderada a alta celularidade 

dentro do rim). 
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A    B  

 

 

C    D  

Figura 19. Imagens sonográficas demonstrando a presença de líquido com moderada a alta celularidade 

dentro do rim direito em quantidade diferente entre os tempos do grupo IVERMECTINA [A: 7 dias (P), 

B:14 dias (LA); C: 21 dias (A) e D: 28 dias (BA)] 

 

Durante a laparotomia, pôde-se verificar o óbito dos nematoides que 

parasitavam o rim direito: não apresentavam mais a mesma turgidez constatada 

quando vivos; havia líquido denso no interior do rim de coloração acastanhada e odor 

fétido; o parasita tinha coloração vinho, enquanto com vitalidade sua cor era de um 

vermelho intenso; ausência de mobilidade (Tabela 2, 3 e 4  e Figura 20).  
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Tabela 2. COMPARAÇÃO ENTRE O 1° E O 2° EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

QUANTO A VITALIDADE DO PARASITA, ALOJADO NO RIM DIREITO, E SUA 

CONFIRMAÇÃO NA LAPAROTOMIA 

Grupo 

Ivermectina 

(dias) 

Imagens sonográficas Laparotomia 

1° US 2° US 
 

Vivo 

 

Morto 
Normal Alterada Normal Alterada 

7 X  X  X  

14 X   X  X 

21 X   X  X 

28 X   X  X 

 

 

 

Tabela 3. COMPARAÇÃO ENTRE O 1° E O 2° EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

QUANTO A VITALIDADE DO PARASITA, ALOJADO NO RIM DIREITO, E SUA 

CONFIRMAÇÃO NA LAPAROTOMIA 

 

Grupo 

Ivermectina 

Status do Parasita 

VRD VCA VRDCA MRD MCA MRDCA MRDVCA 

7 1 4 1 0 0 0 0 

14 0 3 0 1 0 0 2 

21 0 3 0 2 0 0 1 

28 0 2 0 1 0 0 3 

Total 1 12 1 4 0 0 6 

VRD: Vivos no rim direito; VCA: vivos na cavidade abdominal; VRDCA: vivos no rim direito e na cavidade 

abdominal; MRD: mortos no rim direito; MCA: mortos na cavidade abdominal; MRDCA: mortos no rim 

direito e cavidade abdominal; MRDVCA: mortos no rim direito e vivos na cavidade abdominal.  
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Tabela 4. COMPARAÇÃO ENTRE OS ANIMAIS DO GRUPO IVERMECTINA QUE 

APRESENTARAM ÓBITO DE PARASITAS CONFIRMADO DURANTE A 

LAPAROTOMIA 

Grupo 

Ivermectina 

Status do Parasita 

MRD MRDVCA 

7 dias 0 0 

14 dias 1 2 

21 dias 2 1 

28 dias 1 3 

Total 4 6 

MRD: mortos no rim direito; MRDVCA: mortos no rim direito e vivos na cavidade abdominal. 

 

 

 

Quantidade de quatis do Grupo Ivermectina que apresentaram parasitas mortos 

no rim direito, em diferentes tempos 
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 Figura 20. Gráfico demonstrativo da quantidade de animais do Grupo Ivermectina que apresentaram 

parasitas mortos no rim direito em diferentes tempos. 
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Em um quati do grupo PLACEBO 28 dias, o primeiro exame ultrassonográfico foi 

negativo e visualizou-se atrofia do rim direito, todavia, os dois exames parasitológicos 

de urina foram positivos. No segundo exame de ultrassonografia, visualizou-se a 

presença de verme livre na cavidade abdominal. A laparotomia confirmou a presença 

de parasita fêmea livre. 

Em outro quati do grupo PLACEBO 14 dias, o primeiro exame ultrassonográfico 

foi positivo, assim como os dois exames parasitológicos de urina, contudo o segundo 

exame sonográfico foi negativo, confirmado pela laparotomia. 

 

 

3.2 Avaliação ultrassonográfica do parênquima renal 

 

Ambos os rins de todos os animais foram analisados.  

Os rins dos animais pertencentes ao grupo SHAM apresentaram dimensões 

normais e semelhantes, contornos regulares, relações córtico-medulares preservadas e 

ecogenicidade mantida. Em um animal do grupo de 7 dias, visibilizou-se a imagem de 

uma estrutura cística de, aproximadamente, 0,4 cm em rim esquerdo, sugerindo a 

presença de cisto simples. 

Todos os 68 animais analisados apresentaram rins esquerdos de aspectos 

sonográficos normais.  

O exame ultrassonográfico de quatro animais, sendo dois do grupo PLACEBO  e 

dois do grupo IVERMECTINA, mostrou a imagem de uma estrutura de superfície 

hiperecogênica produtora de intensa sombra acústica no rim direito. A laparotomia 

indicou a presença de uma estrutura alongada, esbranquiçada, macroscopicamente 

semelhante a um tecido ósseo, aderida à parede interna da cápsula renal, sugerindo 

metaplasia óssea, que foi confirmada pelo exame histopatológico (Figura 21).  

Visibilizou-se a presença de líquido denso e gás no rim direito de um quati do 

grupo IVERMECTINA 28 dias, confirmada pela laparotomia que mostrou, também, uma 

lesão circular na cápsula renal (Figura 22), sugerindo o ponto de entrada do parasita no 

órgão. Em outro animal do grupo PLACEBO 7 dias, notaram-se pontos de hemorragia 

na superfície do rim direito. 
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A   B  

C  

Figura 21. Metaplasia óssea produzida no rim direito parasitado. (A e B) imagem sonográfica 

demonstrando estrutura de superfície hiperecogênica produtora de intensa sombra acústica. (C) Imagem 

da estrutura óssea retirada do rim direito mensurada com o auxílio de paquímetro digital. 

 

 

 

Figura 22. Lesão circular na cápsula renal. 

 


