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3.2.1 Dimensões do rim direito 

 

O rim direito dos animais pertencentes ao grupo PLACEBO apresentaram 

variações evidentes em suas dimensões, sendo que: 

-Em sete animais, as medidas foram maiores que 4,0 cm ao plano longitudinal e, 

em três deles foram maiores do que 6,0 cm e em um maior que 8,0 cm, fato justificado 

pela presença do parasita dentro do órgão.  

-Em seis animais observaram-se medidas menores que 3,0 cm ao corte 

longitudinal e três deles apresentaram medidas de 1,06 a 1,88 cm, demonstrando 

perda do parênquima renal (Figura 23).  

-Dos 16 animais que não tinham parasitas alojados no rim direito, observou-se, 

em cinco animais, somente a presença da cápsula retraída na topografia normal, e a 

destruição do seu parênquima, indicando a passagem do parasita anteriormente pelo 

órgão  

-Em 11 animais foram observadas dimensões normais e presença de parasitas 

livres na cavidade abdominal. 

-Um animal com o rim medindo 1,60 cm revelou-se negativo pela 

ultrassonografia. 

 

No rim direito dos animais pertencentes ao grupo IVERMECTINA ocorreram 

variações evidentes em suas dimensões, a saber: 

-Em 11 animais, observaram-se dimensões maiores do que 6,0 cm ao plano 

longitudinal, cinco destes com medidas maiores do que 7,0 cm e um com medidas 

maiores que 8,0 cm.  

-Cinco animais apresentaram mensurações menores do que 3,0 cm, dois deles 

medindo 1,90 cm e outro, 1,85 cm.  

-Dos 13 animais com parasitas livres na cavidade abdominal, cinco 

apresentaram a cápsula renal retraída em topografia normal, indicando a passagem do 

parasita anteriormente pelo órgão e a destruição do parênquima respectivo e oito com 

mensurações normais. 
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A   B  

Figura 23. Imagens ultrassonográficas demonstrando perda de parênquima do rim direito  

 

 

3.2.2 Dimensões do rim esquerdo 

  

O teste de Kruskal-Wallis mostra que não houve diferenças estatisticamente 

significantes nas dimensões dos rins, comparando-se os tempos iguais de cada grupo 

7, 14, 21 e 28 dias entre si (Tabela 5). 

 

Tabela 5. VALORES (2) DAS MEDIDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DOS 

RINS ESQUERDOS, ENTRE OS TEMPOS IGUAIS DE CADA GRUPO 

Grupos Rim E 

Long Transv. 

Sham 2,645 (p=0,450) 6,800 (p= 0,08) 

Placebo 3,767 (p=0,288) 2,966 (p=0,397) 

Ivermectina 4,087(p= 0,252) 4,180 (p=0,243) 

 

Como os resultados anteriores foram homogêneos, consideramos, então, o 

conjunto dos animais independentemente dos tempos, aumentando dessa forma, a 

casuística na análise das variáveis longitudinais e transversais para os grupos SHAM 

(n=20); PLACEBO (n=24) e IVERMECTINA (n=24). 
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O teste de Kruskal-Wallis mostra que, em relação às medidas do rim esquerdo, 

houve diferença estatisticamente significante tanto para as dimensões longitudinais 

quanto para as transversais, entre os grupos, confirmando a hipertrofia compensatória 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6. VALORES DAS MEDIDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DOS 

RINS ESQUERDOS DOS TRÊS GRUPOS, INDEPENDENTEMENTE DOS TEMPOS 

 Rim esquerdo 

Long Transv. 


2 6,498* 6,969* 

p= 0,030 0,031 

   

 

As comparações entre os três grupos, para as variáveis consideradas, 

comprovam haver diferença apenas entre o grupo SHAM e IVERMECTINA, sendo a 

média do SHAM menor que a do IVERMECTINA. Apesar de não significante, 

constatamos a média do PLACEBO maior que a do SHAM (tabela 7).  

 

Tabela 7 – VALORES (MÉDIA ± DESVIO-PADRÃO) DAS DIMENSÕES RENAIS, 

LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS, DOS DIFERENTES GRUPOS   

Grupos Rim esquerdo 

Long Transv. 

Sham 3,52 ± 0,36 1,98 ± 0,30 

Placebo 3,86 ± 0,57 2,19 ± 0,36 

Ivermectina 3,89 ± 0,52 2,27 ± 0,40 
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3.3 Avaliação ultrassonográfica do parênquima hepático 

 

Em todos os animais, as dimensões hepáticas mostraram-se preservadas, os 

contornos, definidos e os bordos, afilados.   

Os animais do grupo SHAM não apresentaram alterações hepáticas pelo exame 

ultrassonográfico e pela laparotomia. 

 Em três animais do grupo PLACEBO observaram-se áreas hiperecogênicas no 

parênquima hepático, sugerindo áreas de fibrose, confirmadas pela laparotomia (Figura 

24). Dois animais do grupo IVERMECTINA 21 dias, apresentaram lesões hepáticas, 

observadas somente na laparotomia. 

 

A   B  

Figura 24. Área de fibrose hepática. (A) Imagem sonográfica demonstrando áreas hiperecogênicas.    

(B) Laparotomia demonstrando o parênquima hepático lesionado. 
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3.4 Avaliação ultrassonográfica da cavidade abdominal 

 

Os animais do grupo SHAM não apresentaram alterações sonográficas e 

macroscópicas na cavidade abdominal, já os animais parasitados mostraram diferentes 

alterações: 

-Verificamos que 12 animais (seis do grupo PLACEBO, sendo dois de 14 dias, dois de 

21 dias e dois de 28 dias e seis do grupo IVERMECTINA,  sendo um de 7 dias, um de 

14 dias, dois de 21 dias e dois de 28 dias), apresentavam formações nodulares em 

mesentério e epíplon. Estas foram retiradas e abertas e continham estruturas tubulares 

de paredes finas e amareladas, compatíveis com exúvia, que constitui o revestimento 

cuticular abandonado pelo parasita, produzindo uma nova cutícula em quatro 

momentos determinados do ciclo evolutivo47 (Figura 25).  

- Um animal do grupo PLACEBO 14 dias apresentou lesões na parede gástrica e um 

nódulo contendo uma exúvia do parasita na curvatura maior.  

- Pela laparotomia, notou-se lesão no diafragma em um animal do grupo PLACEBO 7 

dias,  parasitado por 12 machos livres na cavidade e 5 fêmeas no rim direito. 

- Dois animais do grupo IVERMECTINA de 7 e 21 dias mostraram epíplon bastante 

edemaciado. 

- Havia alterações de coloração e textura no útero de um animal do grupo 

IVERMECTINA de 28 dias, parasitado por seis machos livres na cavidade abdominal e 

duas fêmeas no rim direito. 

- Dois animais do grupo IVERMECTINA, sendo um de 14 dias e outro de 28 dias, 

apresentaram vasos mesentéricos bastante calibrosos e ambos eram parasitados por 

machos livres na cavidade abdominal. 

- Em três animais, dois do grupo PLACEBO, 14 e 28 dias e um do grupo 

IVERMECTINA 14 dias, verificou-se linfonodomegalia mesentérica. 

- Em oito animais dos grupos PLACEBO e IVERMECTINA, dos quatro diferentes 

tempos, notou-se líquido livre na cavidade abdominal (Figura 26 A). 

- Em quatro animais do grupo PLACEBO do primeiro exame de 7,14 e 28 dias e os 

quatro tempos do segundo exames e cinco animais dos quatro diferentes tempos do 



 

 

31 

grupo IVERMECTINA do segundo exame, percebeu-se líquido livre com alta 

celularidade na cavidade abdominal, sugerindo peritonite (Figura 26 B). 

As alterações na cavidade abdominal dos grupos PLACEBO e IVERMECTINA 

foram observadas na ultrassonografia e comprovadas pela laparotomia, ressaltadas 

nas tabelas 8 e 9.  

 

Tabela 8 - QUANTIDADE DE ANIMAIS DO GRUPO PLACEBO QUE 

APRESENTARAM ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ABDOMINAL 

1° US 2° US LAPAROTOMIA 

Dias LR LH Pe LL out  LR LH Pe LL out  LR LH Pe LL out 

7 0 1 2 1 0  0 1 2 1 0  1 1 2 1 1 

14 0 1 1 2 2  0 1 2 5 2  0 0 2 2 4 

21 0 0 0 1 1  0 0 2 1 1  0 0 2 2 2 

28 0 1 1 4 3  0 1 4 1 3  0 0 4 1 3 

Total 0 3 4 8 6  0 3 10 8 6  1 1 10 6 10 

LR (lesão renal); LH (lesão hepática); PE (peritonite); LL (líquido livre); OUT (outros: presença de 

nódulos com exúvia do parasita e lesões / alterações em parede gástrica, diafragma, epiplon, vasos 

mesentéricos, útero e linfonodos). 
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Tabela 9 – QUANTIDADE DE ANIMAIS DO GRUPO IVERMECTINA QUE 

APRESENTARAM ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ABDOMINAL 

1° US 2° US LAPAROTOMIA 

Dias LR LH Pe LL out  LR LH Pe LL out  LR LH Pe LL out 

7 0 0 0 3 1  1 0 2 2 1  1 0 2 2 2 

14 0 0 0 2 2  0 0 1 4 2  0 0 1 4 4 

21 0 0 0 4 1  0 0 1 4 1  0 2 1 2 2 

28 0 0 0 2 2  0 0 1 5 2  1 0 1 5 3 

Total 0 0 0 11 6  1 0 5 15 6  2 2 5 13 11 

LR (lesão renal); LH (lesão hepática); PE (peritonite); LL (líquido livre); OUT (outros: presença de 

nódulos com exúvia do parasita e lesões / alterações em parede gástrica, diafragma, epiplon, vasos 

mesentéricos, útero e linfonodos). 

 

 

 A   B  

Figura 25. Revestimento cuticular (exúvia). (A) Imagem ultrassonográfica demonstrando uma estrutura 

nodular contendo revestimento cuticular confirmado pela laparotomia. (B) revestimento cuticular retirado 

de um nódulo que estava no mesentério de um quati. 
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A   B  

Figura 26. Presença de líquido livre na cavidade abdominal. (A) Imagem sonográfica demonstrando 

líquido livre de baixa celularidade. (B) Líquido livre de alta celularidade. 

  

 

3.5 Avaliação do Exame parasitológico de urina 

 

No primeiro e no segundo exame  parasitológico de urina, os animais do grupo 

SHAM revelaram-se negativos. 

Durante o estudo dos resultados do exame parasitológico de urina do grupo 

PLACEBO, pôde-se observar que todos os animais do grupo 7 dias mantiveram-se 

conforme o exame do tempo zero, sendo 66,7% positivos; o grupo 14 dias com 66,7% 

dos animais positivos no primeiro exame passou para 83,3% no segundo exame; o 

grupo 21 dias, com 0% dos animais positivos no primeiro exame, passou para 66,7% 

no segundo exame; o grupo 28 dias com 66,7% dos animais positivos no primeiro 

exame passou para 100% de animais positivos no segundo exame, conforme a tabela 

10. 
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Tabela 10 - COMPARAÇÃO ENTRE O 1° E O 2° EXAME PARASITOLÓGICO DE 

URINA NO GRUPO PLACEBO COM RELAÇÃO À PRESENÇA (POSITIVO) OU 

AUSÊNCIA (NEGATIVO) DE OVOS, DURANTE O TRATAMENTO COM SORO 

FISIOLÓGICO 

  Exame parasitológico de Urina 

Placebo  1° Exame 2° exame 

 Positivo Negativo  Positivo Negativo 

7 dias 4 2  4 2 

14 dias 4 2  5 1 

21 dias 0 6  4 2 

28 dias 4 2  6 0 

Total 12 12  19 5 

 

 

No grupo PLACEBO 14 dias, reparamos que, no segundo exame, um dos 

animais negativos apresentou exame de urina positivo. A primeira e a segunda 

ultrassonografia (US) desse animal mostrou vermes livres na cavidade abdominal.  

No grupo PLACEBO 21 dias, todos os animais eram negativos no primeiro 

exame e quatro tornaram-se positivos: pela primeira US foram encontrados vermes 

livres em todos os animais do grupo e, em um deles, a segunda US mostrou vermes no 

rim direito. Em dois desses animais, o exame ultrassonográfico mostrou rins direitos 

atrofiados, evidenciando, dessa forma, que o parasita já teria se alojado no órgão 

anteriormente.  

No segundo exame de urina do grupo PLACEBO 28 dias, dois animais 

positivaram-se, tendo a primeira US mostrado vermes livres na cavidade abdominal de 

ambos os animais. Pelo segundo exame, em um dos animais observaram-se vermes 

no rim direito e livres na cavidade e, no outro animal, os vermes foram visibilizados 

somente no rim direito. 
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 Durante o estudo dos resultados do exame parasitológico de urina do grupo 

IVERMECTINA, pôde-se observar que todos os animais do grupo 7 dias mantiveram-se 

conforme o exame do tempo zero (66,7%); o grupo 14 dias com 100% dos animais 

positivos no primeiro exame passou para 50% no segundo exame; o grupo 21 dias com 

33,3% dos animais positivos no primeiro exame, passou para 50% no segundo exame; 

o grupo 28 dias com 83,3% dos animais positivos no primeiro exame passou para 

66,7% de animais positivos no segundo exame, conforme a tabela 11. 

 

 

Tabela 11- COMPARAÇÃO ENTRE O 1° E O 2° EXAME PARASITOLÓGICO DE 

URINA NO GRUPO IVERMECTINA COM RELAÇÃO À PRESENÇA (POSITIVO) OU 

AUSÊNCIA (NEGATIVO), DE OVOS, DURANTE O TRATAMENTO COM 

IVERMECTINA 

                      Exame parasitológico de Urina 

Ivermectina  1° Exame 2° exame 

 Positivo Negativo  Positivo Negativo 

7 dias 4 2  4 2 

14 dias 6 0  3 3 

21 dias 2 4  3 3 

28 dias 5 1  4 2 

Total 17 7  14 10 

 

 

Um animal do grupo IVERMECTINA 21 dias era positivo no primeiro exame e 

tornou-se negativo no segundo e a US mostrou vermes livres no primeiro e segundo 

exames. Outros dois animais eram negativos no primeiro exame parasitológico de urina 

e passaram a ser positivos no segundo exame. A laparotomia de um desses animais 

mostrou quatro fêmeas no rim direito, sendo três mortas e uma ainda viva, podendo 

explicar, dessa forma, a presença de ovos na urina. A primeira ultrassonografia do 
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segundo animal mostrou a imagem de um parasita livre na cavidade abdominal cujo 

diâmetro sugeria a presença de uma fêmea. A segunda ultrassonografia revelou a 

imagem de parasita no rim direito e a presença de tecido renal, indicando que esse 

parasita havia penetrado no órgão pouco tempo antes e, por isso, a ausência de ovos, 

no primeiro exame e a presença destes, no segundo.  A laparotomia confirmou a 

presença do D. renale no rim direito sem vitalidade. 

Um dos animais do grupo IVERMECTINA 28 dias apresentou parasitológico de 

urina negativo nos dois exames. As duas US mostraram vermes livres na cavidade 

abdominal e a laparotomia confirmou a presença de parasitas machos, explicando, 

desta forma, a negatividade dos exames de urina. 

 

 

3.6 Avaliação dos exames sanguíneos 

  

 A avaliação dos exames sanguíneos (hemograma e exames bioquímicos) foi 

realizada comparando-se os valores entre o primeiro e segundo exames dos tempos 

(7, 14, 21 e 28 dias) de cada grupo; os valores dos tempos iguais de cada grupo (ex: 7 

dias x 7dias x 7 dias) e os valores de cada grupo independentemente dos tempos 

[SHAM (n=20) x PLACEBO (n=24) x IVERMECTINA (n=24)]. 

 

 

3.6.1 Avaliação do hemograma 

 

Utilizou-se o teste de Wilcoxon para a comparação entre os valores de 

Hemoglobina, Eosinófilos, Proteína Total e Linfócitos, obtidos entre o primeiro e 

segundo exames dos tempos 7, 14, 21 e 28 dias de cada grupo de estudo. Com 

poucas exceções, indicadas com (*), os resultados desses testes não foram 

estatisticamente significantes, como demonstram as Tabelas 12, 13 e 14. 
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Tabela 12 - VALORES DE HEMOGLOBINA, EOSINÓFILOS, PROTEÍNA TOTAL E 

LINFÓCITOS ENCONTRADOS ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO EXAMES DO 

GRUPO SHAM, NOS DIFERENTES TEMPOS 

Tempos SHAM 

 Hemoglobina Eosinófilos Proteína Total Linfócitos 

  Z p= Z p= Z p= Z p= 

7 -0,674   0,500 -1,753   0,080 -0,736   0,461 -0,405   0,686 

14 -1,753   0,080 -1,604   0,109 -0,944   0,345 -2,032   0,042* 

21 -1,214  0,225 -0,677   0,498 -0,813   0,416 -1,753   0,080 

28 -0,135   0,892 -2,041   0,041* -0,736   0,461 -0,271   0,786 

Teste de Wilcoxon 

 

 

 

Tabela 13 - VALORES DE HEMOGLOBINA, EOSINÓFILOS, PROTEÍNA TOTAL E 

LINFÓCITOS ENCONTRADOS ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO EXAMES DO 

GRUPO PLACEBO, NOS DIFERENTES TEMPOS 

Tempos PLACEBO 

 Hemoglobina Eosinófilos Proteína Total Linfócitos 

 Z p= Z p= Z p= Z p= 

7 -1,153   0,249 -1,892   0,058 -1,051   0,293 -1,363   0,173 

14 -0,314   0,753 -0,105   0,916 -1,807   0,071 -1,490   0,136 

21 -1,782   0,075 -2,204   0,028* -2,049   0,040* -0,946   0,344 

28 -1,992   0,046* -0,946   0,344 -1,363   0,173 -1,782   0,075 

Teste de Wilcoxon 
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Tabela 14 - VALORES DE HEMOGLOBINA, EOSINÓFILOS, PROTEÍNA TOTAL E 

LINFÓCITOS ENCONTRADOS ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO EXAMES DO 

GRUPO IVERMECTINA, NOS DIFERENTES TEMPOS 

Tempos IVERMECTINA 

 Hemoglobina Eosinófilos Proteína Total Linfócitos 

 Z p= Z p= Z p= Z p= 

7 -1,892    0,058 -0,841   0,400 -2,023   0,043* -0,105   0,917 

14 -0,105   0,917 -0,105   0,916 0,0   1,000 -1,992   0,046* 

21 -0,734   0,463 -0,105   0,916 -0,631   0,528 -0,943   0,345 

28 -0,105   0,917 -0,738   0,461 -0,530   0,596 -2,201   0,028* 

Teste de Wilcoxon 

 

 

Com relação aos resultados do hemograma entre o primeiro e segundo exames 

de cada tempo, nos três grupos, observamos: 

-Diferenças nos resultados dos linfócitos do grupo SHAM 14 dias, cujos valores 

foram maiores no segundo exame de todos os animais, porém, quando 

correlacionamos os valores de linfócitos com os valores de outros itens do hemograma, 

percebemos que os valores do segundo exame encontravam-se dentro dos limites da 

normalidade. Os resultados de eosinófilos do grupo SHAM 28 dias apresentavam 

valores ligeiramente altos, no primeiro exame (em três animais) e dentro dos limites da 

normalidade, no segundo exame. 

-Diferenças nos resultados de proteína total e eosinófilos do grupo PLACEBO 21 

dias em que, à exceção de um animal, todos tiveram a proteína total aumentada no 

segundo exame e todos os animais tiveram aumento de eosinófilos no segundo exame, 

porém os valores de proteína total do primeiro e segundo exames estavam dentro dos 

valores normais. Quanto aos valores de eosinófilos do primeiro exame se 

apresentavam dentro dos limites da normalidade, estando o segundo exame três vezes 

mais alto do que o limite superior; nos resultados de hemoglobina do grupo PLACEBO 

28 dias em que, à exceção de um animal, todos tiveram aumento no segundo exame, 
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os valores do primeiro exame estavam ligeiramente abaixo da normalidade e o 

segundo exame, no limite inferior. 

Diferenças nos resultados de proteína total do grupo IVERMECTINA 7 dias em que, 

à exceção de um animal cujo resultado permaneceu igual, todos diminuíram no 

segundo exame, contudo os valores do primeiro e segundo exames estavam dentro 

dos valores normais. Nos resultados de linfócitos do grupo IVERMECTINA 14 e 28 

dias, percebemos que, no tempo 14 dias, os valores aumentaram no segundo exame, 

contudo ambos estavam ligeiramente aumentados e, no tempo de 28 dias, os valores 

aumentaram no segundo exame, porém, apresentavam-se dentro dos valores normais.  

Para a comparação das variáveis do hemograma dos grupos SHAM, PLACEBO E 

IVERMECTINA, calculou-se a variação percentual entre o primeiro e segundo exames, 

de cada tempo 7, 14, 21 e 28 dias. Essas variações percentuais, denominadas de 

delta%, foram calculadas conforme a fórmula seguinte e, então, analisadas pelo teste 

de Kruskal-Wallis. 

delta% = 100 ˟ (1°exame – 2° início) / 1° exame 

Ao compararmos os resultados de Hemoglobina, Eosinófilos, Proteína Total e 

Linfócitos entre os tempos iguais de cada grupo (SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA), 

observamos que, à exceção da variável eosinófilos do grupo Placebo, indicado com (*), 

todos os outros testes não são estatisticamente significantes (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - VALORES DE HEMOGLOBINA, EOSINÓFILOS, PROTEÍNA TOTAL E 

LINFÓCITOS ENCONTRADOS ENTRE OS TEMPOS IGUAIS DE CADA GRUPO 

(SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA) 

Grupos Hemoglobina Eosinófilos Proteínas Totais Linfócitos 

 
2 p= 

2 p= 
2 p= 

2 p= 

SHAM 4,581 0,205 5,872 0,118 1,879 0,598 3,629 0,304 

PLACEBO 3,553 0,314 11,141* 0,011* 6,667 0,083 7,285 0,063 

IVERMECTINA 2,527 0,470 2,540 0,468 4,220 0,239 5,616 0,132 

Teste de Kruskal-Wallis 
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No grupo PLACEBO, o teste é estatisticamente significante (2 = 11,141 e  p = 

0,011) para a variável eosinófilos. As comparações entre o primeiro e segundo exames, 

entre os tempos para essa variável, mostram apenas haver diferença entre o tempo 21 

e 28, sendo a média do tempo 21 maior que a média do tempo 28 dias. 

Com relação aos resultados do hemograma entre os tempos iguais de cada 

grupo, observamos: 

-Diferenças estatisticamente significantes no resultado dos eosinófilos do grupo 

PLACEBO dos tempos 21 e 28 dias, sendo a média do tempo 21 dias maior que a do 

tempo 28 dias. À exceção de dois animais do tempo 28 dias, todos os animais tiveram 

os resultados aumentados no segundo exame. Quando correlacionamos os valores de 

eosinófilos com os valores de outros itens do hemograma, percebemos que o tempo 

7dias estava aumentado no primeiro exame, apresentando discreto aumento no 

segundo exame; o tempo 14 dias estava bastante aumentado no primeiro exame e 

diminuiu no segundo exame, porém, continuava acima do limite superior; o tempo 21 

dias estava dentro dos limites da normalidade no primeiro exame e apresentou valores 

bastante altos no segundo exame; o tempo 28 dias apresentou valores altos no 

primeiro exame e valores normais no segundo exame. 

 

Para a comparação dos delta% das variáveis hemoglobina, proteínas totais e 

linfócitos, entre os grupos SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA, perante os resultados 

anteriores (resultados homogêneos), consideramos o conjunto dos animais 

independentemente dos tempos. Dessa maneira, aumentamos a casuística de quatis 

para a análise dessas variáveis: SHAM (n = 20), PLACEBO (n = 24) e IVERMECTINA 

(n = 24) e para a variável eosinófilos, mantiveram-se as casuísticas dos grupos, para 

cada tempo 7, 14, 21 e 28 dias (Tabela 16). 
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Tabela 16 - VALORES DE HEMOGLOBINA, PROTEÍNAS TOTAIS E LINFÓCITOS 

ENCONTRADOS ENTRE OS GRUPOS, INDEPENDENTEMENTE DOS TEMPOS 

 Hemoglobina Proteínas Totais Linfócitos 


2 5,603 0,476 0,060 

p= 0,061 0,788 0,970 

Teste de Kruskal-Wallis - Delta%: SHAM X PLACEBO X IVOMEC 

 

Para as variáveis hemoglobina, proteína total e linfócitos, não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. Para o Hemoglobina, sendo p = 0,061, 

pode-se sugerir uma tendência de diferença entre os grupos. 

 

Por não haver homogeneidade com relação à variável eosinófilos, mantiveram-

se as casuísticas dos grupos, para cada tempo 7, 14, 21 e 28 dias (Tabela 17).  

 

Tabela 17- VALORES DOS EOSINÓFILOS ENCONTRADOS ENTRE OS TEMPOS 7, 

14, 21 E 28 DIAS NOS DIFERENTES GRUPOS  

Eosinófilos 

 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 


2 4,997 4,269 8,212* 0,118 

p= 0,082 0,118 0,016* 0,943 

Teste de Kruskal-Wallis - Delta% de 7, 14, 21 e 28 dias – grupos SHAM x PLACEBO x IVOMEC 

 

O teste de Kruskal-Wallis é estatisticamente significante (2 = 8,212 e  p = 0,016) 

e, as comparações entre o primeiro e segundo exame, para a variável eosinófilos, 

mostram somente haver diferença entre o grupo PLACEBO, em relação ao SHAM e 

IVERMECTINA, para o tempo 21 dias, sendo a média do PLACEBO maior que as dos 

outros grupos. 
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Com relação aos resultados do hemograma entre os grupos SHAM, PLACEBO e 

IVERMECTINA, independentemente dos tempos, aumentando dessa forma, a 

casuística, observamos: 

-Nos resultados de hemoglobina apenas uma tendência de diferença entre os 

grupos, estando os valores dos três grupos discretamente abaixo da normalidade, 

praticamente no limite inferior, e os valores do grupo SHAM eram maiores que do 

grupo PLACEBO que eram maiores que IVERMECTINA; 

- Diferença estatisticamente significante nos resultados de eosinófilos entre o 

grupo PLACEBO 21 dias em relação aos grupos SHAM e IVERMECTINA, sendo a 

média do PLACEBO maior do que a dos outros grupos.   

Apesar de não significante, observamos diferenças nos resultados de eosinófilos 

no grupo IVERMECTINA que apresentou médias altas no primeiro exame dos tempos 

7, 14 e 28 dias, diminuindo no segundo exame nos tempos 14 e 28 dias.  

 

 

3.6.2 Avaliação da função renal 

 

Utilizou-se o teste de Wilcoxon para a comparação dos valores de creatinina e 

uréia, obtidas entre o primeiro e segundo exames dos tempos 7, 14, 21 e 28 dias, de 

cada grupo de estudo. Com poucas exceções, os resultados desses testes não foram 

estatisticamente significantes (Tabela 18). 
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Tabela 18 – VALORES DE CREATININA E URÉIA ENCONTRADOS ENTRE O 

PRIMEIRO E SEGUNDO EXAMES NOS TEMPOS 7, 14, 21 E 28 DIAS DOS GRUPOS 

SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA 

 SHAM PLACEBO IVERMECTINA 

Creatinina Uréia Creatinina Uréia Creatinina Uréia 

 Z p= Z p= Z p= Z p= Z p= Z p= 

7 -0,674   0,500 -1,214   0,225 -0,105  0,916 -1,363 0,172 -1,682   0,093 -2,201   0,028* 

14 -0,730   0,465 -2,023   0,043* -1,367   0,172 -0,734   0,463 -1,461   0,144 -1,572   0,116 

21 -0,674   0,500 -1,753  0,080 -0,943   0,345 -0,314   0,753 -0,526   0,599 -0,105   0,917 

28 -1,473   0,141 -0,135   0,893 -0,315   0,752 -1,156   0,248 -1,992   0,046* -1,782   0,075 

Teste de Wilcoxon 

 

Ao compararmos os resultados de creatinina e uréia entre o primeiro e segundo 

exames de cada tempo dos grupos SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA, com poucas 

exceções, os resultados não são estatisticamente significantes.  

As exceções citadas foram referentes ao grupo IVERMECTINA 28 dias que 

mostrou valores de creatinina, entre o primeiro e segundo exames, discretamente 

abaixo dos limites da normalidade e aos grupos SHAM 14 dias e IVERMECTINA 7 dias 

que apresentaram valores de  uréia menores no segundo exame, entretanto, o primeiro 

e segundo exames, dentro da normalidade.  

 

Para a comparação das variáveis bioquímicas dos grupos SHAM, PLACEBO e 

IVERMECTINA, calculou-se a variação percentual entre os valores do primeiro e 

segundo exames, dos tempos 7, 14, 21 e 28 dias. Essas variações percentuais, 

denominadas de delta%, foram calculadas como mostra a fórmula seguinte e, então, 

analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis. 

delta% = 100*(final – início)/início 
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Ao compararmos os resultados de creatinina e uréia entre os tempos iguais de 

cada grupo (SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA), observamos que não houve 

diferenças estatisticamente significantes (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – VALORES DE CREATININA E URÉIA ENCONTRADOS ENTRE OS 

TEMPOS IGUAIS DE CADA GRUPO (SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA) 

Grupos 
Creatinina Uréia 


2 p= 

2 p= 

SHAM 2,250 0,522 3,731 0,292 

PLACEBO 2,517 0,472 2,008 0,571 

IVERMECTINA 4,742 0,192 5,340 0,149 

 
Teste de Kruskal-Wallis – SHAM x PLACEBO x IVERMECTINA - Bioquímicas - Delta%: Tempos entre si 

 
 

Os resultados de creatinina e uréia entre os tempos iguais de cada grupo 

(SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA) mostraram que não houve diferença 

estatisticamente significante. Os três grupos comportaram-se da mesma forma, sendo 

homogêneos. 

 

Para a comparação dos delta% das variáveis creatinina e uréia, entre os grupos 

SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA, diante dos resultados anteriores (resultados 

homogêneos), consideramos o conjunto dos animais independentemente dos tempos. 

Desse modo, aumentamos a casuística de quatis para a análise dessas variáveis: 

SHAM (n = 20), PLACEBO (n = 24) e IVERMECTINA (n = 24).  

 

Verificamos que houve diferenças estatisticamente significantes referentes aos 

resultados dos exames de creatinina entre o grupo IVERMECTINA em relação aos 

grupos SHAM e PLACEBO, sendo a média do grupo IVERMECTINA menor que a dos 

outros grupos e, para a variável uréia, não houve diferença estatística entre os grupos 

(tabela 20). 
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Tabela 20 - VALORES DE CREATININA E URÉIA ENCONTRADOS ENTRE OS 

GRUPOS, INDEPENDENTEMENTE DOS TEMPOS 

 

 Creatinina Uréia 

 

 


2
 7,636* 1,970 

 

 

p= 0,022* 0,373 

 

 

Teste de Kruskal-Wallis – creatinina e uréia - Delta%: Sham x Placebo x Ivomec 
   

 

Com relação aos exames de creatinina e uréia, observamos que todos os 

animais apresentaram valores de creatinina dentro da normalidade, à exceção do 

segundo exame do grupo IVERMECTINA que apresentou valores discretamente 

menores (média em torno de 0,90 mg/dl) do que a referência normal (1,0 a 1,4 mg/dl). 

 

3.6.3 Avaliação da função hepática 

 

Aplicou-se o teste de Wilcoxon para a comparação dos valores de fosfatase 

alcalina (FA) e Alanina aminotransferase (ALT), obtidas entre o primeiro e segundo 

exames dos tempos 7, 14, 21 e 28 dias, de cada grupo de estudo. Com poucas 

exceções, os resultados desses testes não foram estatisticamente significantes (Tabela 

21). 

Tabela 21 – VALORES DE FA E ALT ENCONTRADOS ENTRE O PRIMEIRO E 

SEGUNDO EXAMES NOS TEMPOS 7, 14, 21 E 28 DIAS DOS GRUPOS SHAM, 

PLACEBO E IVERMECTINA 

 SHAM PLACEBO IVERMECTINA 

FA ALT FA ALT FA ALT 

 Z p= Z p= Z p= Z p= Z p= Z p= 

7 -1,483 0,138 -1,214 0,225 -1,572 0,116 -1,572 0,116 -0,314 0,753 -1,363 0,173 

14 0,405 0,686 -0,135 0,893 -1,782 0,075 -1,572 0,116 -0,314 0,753 -2,201* 0,028* 

21 -0,944 0,345 -0,405 0,686 -1,572 0,116 -2,201* 0,028* -1,572 0,116 -1,363 0,173 

28 -0,405 0,686 -0,944 0,345 -0,105 0,916 -0,736 0,462 -2,201* 0,028* -1,782 0,075 

Teste de Wilcoxon 
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Ao compararmos os resultados de ALT entre o primeiro e segundo exames de 

cada tempo dos grupos SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA, constatamos diferenças 

entre o primeiro e o segundo exame do grupo PLACEBO 21 dias, que apresentou 

média menor do que a normalidade no segundo exame, e entre o primeiro e o segundo 

exame do grupo IVERMECTINA 14 dias, porém dentro dos limites da normalidade.  

Ao compararmos os resultados dos exames de FA entre o primeiro e o segundo 

exame de cada tempo dos grupos SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA, notamos 

diferenças no grupo IVERMECTINA 28 dias que apresentou valores acima da 

normalidade no primeiro exame e valores normais no segundo exame.  

Apesar de não significante, observamos, também, valores de FA acima da 

normalidade no primeiro exame e normais no segundo exame do grupo IVERMECTINA 

21 dias  

Para a comparação das variáveis bioquímicas dos grupos SHAM, PLACEBO e 

IVERMECTINA, calculou-se a variação percentual entre os valores do primeiro e 

segundo exames, dos tempos 7, 14, 21 e 28 dias. Essas variações percentuais, 

denominadas de delta%, foram calculadas como mostra a fórmula seguinte e, então, 

analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis. 

delta% = 100*(final – início)/início 

Ao compararmos os resultados de FA e ALT entre os tempos iguais de cada 

grupo (SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA), observamos diferença estatisticamente 

significante da variável ALT do grupo Placebo, indicado com (*), como mostra a tabela 

22. 

Tabela 22 – VALORES (2– p=) DE FA E ALT ENCONTRADOS ENTRE OS TEMPOS 

IGUAIS DE CADA GRUPO (SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA) 

Grupos 
FA ALT 


2 p= 

2 p= 

SHAM 5,194 0,158 0,569 0,903 

PLACEBO 7,318 0,062 11,412* 0,010* 

IVERMECTINA 4,906 0,179 6,049 0,109 

Teste de Kruskal-Wallis – SHAM x PLACEBO x IVERMECTINA - Delta%: Tempos entre si 
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Ao compararmos os resultados de ALT entre os tempos iguais de cada grupo 

(SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA), verificamos que houve diferenças 

estatisticamente significantes no grupo PLACEBO dos tempos 7 e 28 dias em relação 

aos tempos 14 e 21 dias, sendo a média dos tempos 7 e 28 dias maiores que a média 

dos tempos 14 e 21 dias. Observamos médias menores que a normalidade nos tempos 

14 e 21 dias. 

Ao compararmos os resultados de FA entre os tempos iguais de cada grupo 

(SHAM, PLACEBO e IVERMECTINA), verificamos que não houve diferença 

estatisticamente significante. Os três grupos comportaram-se da mesma forma, sendo 

homogêneos. 

 

Para a comparação dos delta% da variável FA, entre os grupos SHAM, 

PLACEBO E IVERMECTINA, diante dos resultados anteriores (resultados 

homogêneos), consideramos o conjunto dos animais independentemente dos tempos. 

Assim, aumentamos a casuística de quatis para a análise dessas variáveis: SHAM (n = 

20), PLACEBO (n = 24) e IVERMECTINA (n = 24) e verificamos que não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (Tabela 23). 

 

Tabela 23 - VALORES (2 – p=) DE FA ENCONTRADOS ENTRE OS GRUPOS, 

INDEPENDENTEMENTE DOS TEMPOS 

 
Fosfatase Alacalina (FA) 

 

 


2 3,372 
 

 
p= 0,185 

 

Teste de Kruskal-Wallis – FA - Delta%: SHAM x PLACEBO x IVERMECTINA 

 

 

Ao compararmos os resultados de FA, verificamos que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. 
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Por não haver homogeneidade entre os grupos com relação à variável ALT, 

mantiveram-se as casuísticas dos grupos, para cada tempo 7, 14, 21 e 28 dias (Tabela 

24). 

Tabela 24 - VALORES DE ALT ENCONTRADOS ENTRE OS TEMPOS 7, 14, 21 E 28 

DIAS NOS DIFERENTES GRUPOS 

 Alanina aminotransferase (ALT) 

 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 


2 4,167 3,293 4,093 4,769 

p= 0,124 0,193 0,129 0,092 

Teste de Kruskal-Walli – ALT  -  Delta% de 7, 14, 21 e 28 dias  –  SHAM x PLACEBO x IVERMECTINA 

 

Ao compararmos os resultados de ALT, verificamos que não houve diferença 

estatisticamente significante para a variável ALT entre os grupos para os tempos 

considerados. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Os quatis (Nasua nasua) são animais de hábitos diurnos(24,48), entretanto os 

machos podem apresentar hábitos noturnos em época de reprodução(49). São, 

primariamente, onívoros e alimentam-se, geralmente, de frutos, invertebrados, 

pequenos répteis e mamíferos(23).  Apesar da abundância de alimentos fornecidos pelo 

PET, os quatis mantêm a capacidade de obter alimentos por forrageamento(24) e os 

invertebrados são um componente importante em sua dieta(24,50).  Castro et al(11)  

destacaram que, no parque, além das frutas, os quatis se alimentam de insetos, 

anelídeos e ovos de aves. 

A facilidade de adaptação desses animais a ambientes modificados pelo homem 

pode levar a um aumento de população(49). Tal fato ocorreu no PET, gerando 

transtornos e determinando um programa de controle populacional(24). Durante esse 

programa, foi diagnosticada dioctofimose em um grande número de animais, contudo 

ainda são desconhecidos os possíveis mecanismos de transmissão envolvidos no local 

(11). 

  O encontro de um grande número de animais infectados, a relação de 

proximidade e interação de pessoas com os quatis e com o ambiente contaminado e o 

potencial zoonótico dessa parasitose, determinaram a realização deste estudo. Dos 68 

animais estudados, foram encontrados 70,6% parasitados, diagnosticados pela 

ultrassonografia e pelo exame parasitológico de urina. 

Dos animais parasitados, 24 apresentaram D. renale na cavidade abdominal, 

nove no rim direito e 14 na cavidade abdominal e no rim direito, sugerindo não haver 

predileção pelo rim direito na população estudada. Esses resultados diferem de um 

levantamento bibliográfico, por nós realizado, sobre trabalhos publicados que 

divulgavam o local do parasitismo, mostrando que de 45 cães, 30 possuíam parasitas 

no rim direito, dez na cavidade abdominal, três em ambos, um na vesícula urinária e 

ureter esquerdo e um em subcutâneo da região inguinal(2,3,7,9,10,17,18,21,22,29,30,33-36). 

Ferreira et al(33) enfatizaram que, em cães, o D. renale têm sido mais observado no rim 

direito ou livre na cavidade abdominal, porém, não estabeleceram a proporção. Em 

1983, Sujatha(38) citou a ocorrência de 11 casos de dioctofimose humana, todos eles 

sendo parasitados no rim direito. Monteiro et al(2) mencionaram a presença desse 
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parasita em subcutâneo humano. Verocai et al(4) informaram a ocorrência de 

parasitismo em martas na América do Norte, em que 86% os parasitas se fixaram no 

rim direito , 6% em cavidade abdominal e 7% acometeram ambos os locais. 

Ferreira et al(33) notificaram que parasitas têm sido encontrados encapsulados 

dentro da cavidade abdominal. Pereira et al(21) comentaram o encontro de um 

nematódeo encapsulado pelo epíplon. Em três casos, nós observamos parasitas 

encapsulados pelo mesentério.  

A literatura relata que o período pré-patente desta parasitose é longo e varia de 

quatro a seis meses(19,31), mas pode chegar a dois anos(17,19,30). Amaral et al(1) referiram 

que o ciclo evolutivo completo, de ovo a ovo, não é conhecido com exatidão, mas 

consideraram ser tão longo quanto dois anos. Nunes et al(29) advertiram que o ciclo 

total, de ovo até adulto, pode demorar até dois anos e o período pré-patente pode 

variar de três meses e meio até 6 meses. Narraram o encontro de sete parasitas 

adultos, entre machos e fêmeas, dentro do rim direito de uma cadela de seis meses de 

vida e a descoberta de ovos no parasitológico de urina, tornando pouco comum a 

relação entre a idade do animal e os períodos pré-patente e de complementação do 

ciclo biológico do parasita.  

Em um animal, pudemos perceber um parasita adulto entrando no rim direito, 

que teria apresentado parênquima praticamente normal, visibilizado na 

ultrassonografia, se não fosse pela presença da porção do parasita dentro dele. Essa 

ocorrência  contradiz parte da literatura que descreve a trajetória da larva do D. renale 

do seguinte modo: atravessa a parede do duodeno, transpõe a cavidade abdominal e, 

por proximidade, penetra no rim direito, permanecendo nesse órgão até a fase 

adulta(22,33). Concorda, no entanto, com outra parte da literatura que aponta o fígado 

como o primeiro órgão para o desenvolvimento do D. renale, permanecendo nele por, 

aproximadamente, dois meses até completar o seu desenvolvimento, migrando, então, 

para o rim direito(19,31).  Já Thadei(15) relatou ser desconhecido o caminho percorrido 

pelos parasitas quando adultos, para chegar até os rins de seus hospedeiros.  

Não notamos nenhum caso de D. renale localizado em subcutâneo como o 

mencionado por Martins(19), também não observamos nenhum caso de parasitismo em 

rim esquerdo ou de forma bilateral como os casos divulgados por Pereira et al(21) e 

Nakagawa et al(22).  
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O parasitismo renal causa destruição total do parênquima, reduzindo o órgão a 

uma cápsula fibrosa(5,6,14,18,22,27,29). Neste trabalho, os animais que tiveram 

acometimento renal, sofreram perda total do parênquima, sendo os parasitas 

envolvidos somente pela cápsula renal. Este fato concorda, inclusive, com os estudos 

referidos.  

Corroborando a citação de Varzone et al(8), Leite et al(9), Pereira et al(21) e Nunes 

et al(29),  constatamos hipertrofia compensatória do rim esquerdo em animais com 

parasitismo renal. Alguns autores referem o encontro de parasitas em cavidade 

abdominal como sendo achados acidentais em necropsias(8,18,27,32). Toledo et al(30) 

alegaram que não foram encontradas lesões associadas em 12 quatis com parasitas 

livres na cavidade abdominal. Essas duas situações, hipertrofia compensatória e 

parasitismo na cavidade abdominal, contribuem para o quadro assintomático(3) 

observado, também, em nossa pesquisa. 

Alguns autores consideram o D. renale como sendo o maior nematódeo 

conhecido(1,2,8,30); chegando a atingir, machos e fêmeas, medidas de 45 cm e 100 cm 

de comprimento, respectivamente(8,15). Encontramos, entretanto, dimensões menores 

do que as citadas na literatura, tendo as maiores dimensões alcançado 37,3 cm de 

comprimento nos machos e 65,0 cm de comprimento nas fêmeas. 

A ultrassonografia têm sido utilizada como método de diagnóstico(4), mostrando-

se importante ferramenta nesta parasitose(29,33), pois possibilita a avaliação da 

arquitetura e estrutura interna do parênquima dos órgãos e da cavidade abdominal(51). 

Como descreveram Martins(19) e Soler et al(36), comprovamos imagens sonográficas 

dos parasitas enovelados no rim direito como estruturas arredondadas ao plano 

transversal e tubulares ao plano longitudinal, que alteravam a silhueta renal, 

apresentando camadas paralelas hiper e hipoecogênicas delimitando os contornos do 

parasita e áreas ecogênicas internas. Vimos ainda, em alguns casos, os movimentos 

deste parasita, confirmando o citado por Seibert et al(35). 

Uma das principais limitações da ultrassonografia reside no acúmulo de ar em 

órgãos cavitários, fato que impede a transmissão da onda sonora, promovendo 

artefatos de reverberação, comprometendo a qualidade da imagem obtida(52). Não 

conseguimos visibilizar, pela ultrassonografia, a presença de um parasita livre em 

cavidade abdominal, que havia medido 3,0 cm de comprimento e 0,1 cm de diâmetro, 

pela laparotomia. Sugerimos que a localização deste parasita associada a suas 
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pequenas dimensões, possam ter sido fatores limitantes a sua visualização no nosso 

estudo, assim como no de outros autores, já que a literatura não cita o encontro de 

parasitas de mensurações semelhantes.  

Em um animal do grupo PLACEBO 28 dias, em que o exame parasitológico de 

urina foi positivo no primeiro e segundo exames, a ultrassonografia foi negativa, 

entretanto, apresentou perda do parênquima renal direito. Já o segundo exame 

demonstrou a presença de parasita livre na cavidade abdominal, confirmada pela 

laparotomia. Acreditamos que a localização do parasita possa ter sido o fator limitante 

neste caso.  

Outro achado na laparotomia também não foi observado pela ultrassonografia 

como uma lesão circular na cápsula do rim direito, sugerindo o local de passagem do 

parasita. Kommers et al(7) informaram o encontro de uma perfuração de 0,5 cm de 

diâmetro que se estendia desde a pelve renal até o espaço subcapsular, onde se 

alojava um parasita adulto, porém, essa citação foi feita com achado de necropsia.  

Observamos a ocorrência de morte parasitária apenas no grupo tratado com 

IVERMECTINA e exclusivamente nos parasitas do rim direito. 

Um animal do grupo PLACEBO 14 dias apresentou ultrassonografia positiva no 

primeiro exame e negativa no segundo, fato confirmado pela laparotomia, porém, os 

dois exames parasitológico de urina foram positivos. Alguns autores relataram que, 

com menor freqüência, o parasita pode migrar pelo ureter até a vesícula urinária e ir 

para o exterior através da uretra(7,19,20,39,43). Acreditamos que este possa ter sido o 

caminho percorrido pelo parasita.  

Em quatro animais obtivemos imagens sonográficas de uma estrutura 

hiperecogênica produtora de sombra acústica no rim direito, sugerindo a presença de 

metaplasia óssea, que foi confirmada pela laparotomia e exame histopatológico, sendo 

relatada também por Verocai et al(4), Kommers et al(7) e Martins(19). 

No presente estudo, encontramos uma grande variação nas dimensões do rim 

direito dos animais parasitados em decorrência da presença ou não de parasitas no 

interior do órgão. Notamos rins com perda total de parênquima, demonstrando a 

passagem prévia do D. renale. Rins parasitados tiveram variações decorrentes da 

quantidade de parasitas. Alterações nas dimensões renais também foram observadas 

por Kano et al(3), Kommers et al(7), Leite et al(9) e Pereira et al(21) que notificaram perda 
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do parênquima do rim direito associada à presença de parasitas. Monteiro et al(12) 

salientaram, em um quati, o aumento de volume do rim direito, que media o dobro do 

tamanho do rim esquerdo. Assim como Maldonado et al(10), Nunes et al(29) e Ferreira et 

al(33), relataram o aumento de volume dos rins de cães parasitados. Ferreira et al(33) 

indicaram, ainda, a mensuração de 5,64 cm ao plano transversal e Seibert et al(35), 11,9 

cm de diâmetro. 

Quanto ao rim esquerdo, todos os quatis apresentaram arquitetura, relação 

córtico-medular e ecotextura preservadas. Visibilizamos hipertrofia compensatória nos 

grupos parasitados em relação ao grupo SHAM, confirmando o relato de diversos 

autores que mencionaram a hipertrofia compensatória do rim esquerdo, em animais 

parasitados, na tentativa de manter a função renal(1,3,7,8,9,16,19,21,29,35).  

Alterações hepáticas foram citadas na literatura, como: aspecto áspero(3), 

nódulos(15,19), cálculos ósseos e granulomatosos, focos de erosão(8,17,19), ruptura 

hepática(17,19), destruição da cápsula hepática causada pela ação de enzimas liberadas 

pelos parasitas. Pudemos constatar alterações hepáticas tanto pela laparotomia quanto 

pela ultrassonografia e, assim como na literatura, associadas à presença de parasitas 

livres na cavidade abdominal. 

Com relação à cavidade abdominal, alguns autores apontaram a presença de 

peritonite(2,4,7,17,19,27,33,40), aderências(2,19,27,29), petéquias(8) e nódulos em epíplon(3,15) em 

animais que apresentavam parasitas livres na cavidade abdominal. Kano et al(3) 

descreveram a necropsia de um cão em que se encontraram pontos esbranquiçados 

distribuídos de forma difusa no pâncreas, intestino delgado com mucosa de coloração 

vermelha, nódulos em epíplon, pontos hemorrágicos na superfície do rim esquerdo, 

baço aumentado com ponto esbranquiçado e a presença de parasitas no rim direito e 

livre na cavidade abdominal. Observamos animais com peritonite, nódulos em 

mesentério, epíplon e cavidade gástrica, presença de ascite, aumento do calibre de 

vasos mesentéricos, linfonodomegalia mesentérica, presença de pontos hemorrágicos 

na superfície renal, na parede gástrica, diafragma e útero. Notamos a presença de 

nódulos em mesentério, epiplon e cavidade gástrica contendo a exúvia do parasita, 

contudo, não encontramos nenhuma referência sobre esta ocorrência na literatura. 

Com relação ao exame parasitológico de urina, de trinta e dois estudos que 

relatavam o encontro de ovos do D. renale, nove revelavam parasitose renal e um dos 

trabalhos apontou a incidência em dois animais(3,10,29,30,33-36). Dois trabalhos citaram a 
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cavidade abdominal como o local parasitado(18), catorze não relataram o local do 

parasitismo(11,14,37) e um trabalho alegou a presença de larvas na urina, sem referir-se 

ao local parasitado(40). Nosso estudo apresentou 29 exames positivos no primeiro 

momento, em 48 animais parasitados, sendo oito no rim direito, oito no rim direito e 

cavidade abdominal, 12 na cavidade abdominal e em um o parasita não foi observado.  

Maldonado et al(10), Castro et al(11) e Martins(19) ressaltaram que, quando há 

somente machos adultos presentes no trato urinário, ou quando fêmeas adultas estão 

apenas na cavidade abdominal, os ovos podem não estar presentes na urina. Nossa 

pesquisa confirmou a opinião desses autores, já que em um dos animais com resultado 

de urina negativo em ambos os exames, duas  ultrassonografias positivas com 

parasitas livres na cavidade abdominal, a laparotomia  confirmou a presença de 

machos, explicando a negatividade dos exames. 

Trabalhos relativos a valores de referência de exames sanguíneos normais à 

espécie Nasua nasua são escassos na literatura(25) e poucos resultados de exames 

laboratoriais séricos de animais parasitados foram encontrados devido à descoberta da 

parasitose ocorrer, na maioria dos casos, como um dado de necropsia. A literatura 

relata três casos de hemogramas normais em cães com parasitose em rim direito, 

cavidade abdominal e em ambos(3,18,22); um cão com discreta anemia, leucopenia, 

neutropenia, eosinofilia, trombocitopenia e hiperproteinemia com parasitose renal(19); 

um cão com anemia e número baixo de plaquetas, parasitado na vesícula urinária e 

ureter esquerdo(22); um cão com leucocitose, linfopenia, eosinofilia e basofilia com 

parasitose renal.  

Correlacionamos os três grupos SHAM, PLACEBO E IVERMECTINA e em 

relação aos exames hematológicos, verificamos no hemograma, discreta anemia nos 

três grupos. Os valores de hemoglobina do grupo SHAM eram maiores que do grupo 

PLACEBO que eram maiores que o grupo IVERMECTINA. A anemia pode estar 

correlacionada com a alimentação dos quatis, pois o grupo SHAM também a 

apresentou. A anemia dos outros dois grupos, que foi ligeiramente maior, pode estar 

relacionada com a alimentação e, além disso, com a parasitose. 

Entre os dois grupos parasitados, notamos eosinofilia em um número maior de 

animais do grupo PLACEBO, por isso acreditamos que a resposta satisfatória do grupo 

IVERMECTINA esteja relacionada com o tratamento.  
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Observou-se linfocitose em animais do grupo IVERMECTINA 14 dias, estando 

ligeiramente aumentada no primeiro exame e tendo um discreto aumento no segundo 

exame. A linfocitose pode estar relacionada com a atividade imunológica intensa e 

infecções crônicas. Analisando cada indivíduo, achamos, no grupo total (n=24), oito 

animais com valores de linfócitos acima da normalidade no primeiro exame e em seis 

destes, os valores diminuíram no segundo exame, sugerindo que o tratamento com 

Ivermectina tenha agido de forma satisfatória. 

Com relação a exames bioquímicos, obtivemos valores de creatinina e uréia 

dentro dos limites da normalidade com exceção do grupo Ivermectina que apresentou 

valores de creatinina discretamente menores (média em torno de 0,90 mg/dl) do que a 

referência normal (1,0 a 1,4 mg/dl), quando todos os tempos do grupo foram analisados 

(n=24). Valores menores do que a normalidade podem ser observados em nefropatias, 

porém, sem estabelecer diferenças entre anormalidades pré-renais, renais ou pós-

renais. Apesar de os valores serem bastante discretos, ocorreu somente no grupo 

IVERMECTINA e, por isso, pode estar relacionada com o uso da droga.  

Rodrigues et al(25) verificaram médias e desvio padrão em 36 quatis parasitados 

no rim direito e na cavidade abdominal demonstrando creatinina normal e uréia alta(25). 

Igualmente, Maldonado et al(10) divulgaram o caso de um cão, parasitado no rim direito, 

o qual também estava com creatinina normal e uréia ligeiramente alta. Entretanto, a 

maioria dos casos relatados na literatura, à semelhança de nossos resultados, cita 

valores de uréia e creatinina normais(3,19,29,33,40). 

Quanto aos resultados das bioquímicas hepáticas, há relato de um cão com 

parasitose renal e ALT e FA normais(19), contrapondo-se a outro cão com parasitas no 

rim direito e cavidade abdominal e ALT e FA altas(3).  

Em nossa pesquisa, apesar de terem ocorrido diferenças estatisticamente 

significantes entre o primeiro e segundo exames do grupo PLACEBO 21 dias, quando 

fizemos a comparação de forma individual, obtivemos valores de ALT abaixo da 

normalidade no segundo exame dos grupos PLACEBO 14 e 21 dias e IVERMECTINA 

28 dias; quando comparamos os tempos iguais de cada grupo, obtivemos valores 

abaixo da normalidade no grupo PLACEBO e quando comparamos os três grupos 

independentemente dos tempos, encontramos valores dentro da normalidade.   
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Os valores de ALT abaixo da normalidade foram observados nos grupos 

PLACEBO E IVERMECTINA, portanto, podem estar associados à parasitose e não ao 

tratamento com Ivermectina. 

Em relação à FA, apesar de terem ocorrido diferenças estatisticamente 

significantes somente no grupo IVERMECTINA 28 dias, quando comparamos de forma 

individual, observamos valores acima da normalidade no primeiro e segundo exames 

do grupo PLACEBO 7 e 21 dias; valores acima da normalidade no segundo exame do 

grupo PLACEBO 28 dias; valores acima da normalidade no primeiro exame do grupo 

IVERMECTINA  21 e 28 dias.  

Notamos valores dentro dos limites da normalidade, quando comparamos os 

tempos iguais de cada grupo e valores acima da normalidade no grupo PLACEBO 

quando comparamos os três grupos independentemente dos tempos.  

Esses resultados podem sugerir que o tratamento com a Ivermectina tenha 

atuado de forma satisfatória nesta enzima hepática, já que o grupo PLACEBO 

apresentou valores acima da normalidade e os valores do grupo IVERMECTINA 21 e 

28 dias se normalizaram no segundo exame. 

A Ivermectina foi introduzida em 1980, como droga antiparasitária de amplo 

espectro, sendo efetiva contra a maioria dos parasitas intestinais e alguns nematódeos. 

Inicialmente de uso veterinário, desde 1987 é utilizada em seres humanos para 

tratamento da onco-cerquíase e foi aprovada pelo FDA em 1997(53). Na literatura, há 

relatos da sua aplicação como tratamento e controle de doenças parasitárias em 

cães(54-59), em gatos(54) e no homem(60-63). 

A dose utilizada em nosso trabalho foi de 2,0 mg/kg. O fabricante da Revectina® 

informa letalidade significativa em camundongos e ratos, após doses orais únicas de 25 

a 50mg/kg e de 40 a 50mg/kg de Ivermectina, respectivamente, não tendo sido 

observada letalidade significativa de cães, após doses orais de até 10mg/kg. 

Möller et al(46) referiram que, em relação à toxicidade materna, a Ivermectina 

mostrou-se segura na dose de 4mg/kg assim como na dose de 12mg/kg, as quais 

correspondem respectivamente a 20 e 60 vezes a dosagem utilizada em cães e gatos 

no combate à escabiose. Os fígados das ratas tratadas não apresentaram alterações 

histopatológicas, nem hepatomegalia estatisticamente significativa, ainda que os 

resíduos maiores se concentrem nesse órgão e na gordura corporal. 



 

 

57 

Nogari et al(54), relataram o tratamento e controle de doenças parasitárias com 

potencial zoonótico em 418 animais, entre cães e gatos, com a utilização da 

Ivermectina, em duas doses, com intervalos de duas a três semanas. Após a primeira 

aplicação do tratamento, 100% dos animais com sintomas clínicos tiveram melhora. 

Karthikeyan(60) narrou que muitos pacientes humanos com escabiose requerem duas a 

três doses de Ivermectina com intervalos entre uma e duas semanas. Isso ocorre 

porque a droga não tem ação residual contra o parasita, podendo o tratamento ser 

repetido, se sinais e sintomas reaparecerem. Neste estudo, nós utilizamos duas doses 

de Ivermectina, no entanto, houve morte parasitária no grupo de 14 dias, assinalando 

resultados satisfatórios na primeira aplicação da droga. 

Souza et al(57) repararam a falta de estudos relacionados a hemograma e 

valores bioquímicos séricos em animais tratados com Ivermectina. Narraram o 

tratamento de um cão com demodicose tratado com Ivermectina, semanalmente, por 

cinco meses, e destacaram a uréia, que apresentou aumento progressivo em três 

colheitas (antes, durante e pós tratamento), como única alteração observada.  

Pimpão et al(55) relataram o tratamento com Ivermectina, em seis cães sadios, 

em três doses, com intervalo de uma semana e dois cães tratados com NaCl 0,9%, 

mantidos como controle. Os resultados das análises sanguíneas dos animais 

experimentados antes do tratamento mostraram resposta leucocitária significativa, 

evoluindo para leucocitose com neutrofilia, algumas vezes com desvio nuclear de 

neutrófilos à esquerda e com eosinofilia marcante. Os animais, tratados com 

Ivermectina, apresentaram melhora no hemograma, apresentando valores normais 

após o tratamento. Já os animais pertencentes ao grupo controle continuaram 

apresentando eosinofilia e neutrofilia durante toda a experimentação. 

Ribeiro et al(62) referiram o tratamento com Ivermectina em sete pessoas com 

miíase cavitária e realização de análises sanguíneas (hemograma, bioquímicas renais 

e hepáticas) antes do tratamento e sete dias após, mostrando resultados normais no 

primeiro e segundo exames.  
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4.1 Considerações finais 

 

O presente estudo mostrou um número bastante significativo de animais 

infectados que, por sua vez, irão infectar seu habitat, no caso o Parque Ecológico do 

Tietê. O local engloba várias atividades de lazer, estando a população, visitantes e 

trabalhadores expostos aos mesmos fatores de risco que os animais. 

 Assim como na literatura, julgamos que o quati possa ser um hospedeiro 

definitivo do D. renale, visto que os resultados laboratoriais mostraram, à exceção de 

poucas alterações, bom estado geral de saúde, indicando tratar-se de uma equilibrada 

relação parasito-hospedeiro.  

Atualmente, o único tratamento consiste na cirurgia, porém, nosso trabalho 

conseguiu resultados significativos com a utilização da Ivermectina e a morte dos 

parasitas localizados nos rins dos animais. Esse estudo abre perspectivas para outras 

pesquisas que contribuirão para o aperfeiçoamento do tratamento da dioctofimose com 

o uso da Ivermectina. 
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5 CONCLUSÕES 

 

1- Observaram-se diferenças nas imagens sonográficas dos parasitas antes e 

durante o tratamento com Ivermectina. 

  

2- A ultrassonografia do parênquima renal, hepático e da cavidade abdominal 

evidenciou alterações nos dois grupos de animais parasitados.  

 

3- O hemograma dos animais tratados com Ivermectina demonstrou resultados 

satisfatórios em relação à eosinofilia e a linfocitose. 

 

4- Notou-se discreta alteração nos valores de creatinina nos animais tratados com 

Ivermectina. 

 

5- O exame parasitológico de urina sugeriu que a positividade pode estar 

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

 

6-  Os grupos PLACEBO e IVERMECTINA apresentaram discretas alterações na 

função hepática. Os animais tratados com Ivermectina apresentaram respostas 

satisfatórias em relação à fosfatase alcalina. 

 

7- Verificou-se morte dos parasitas localizados nos rins dos animais tratados com 

Ivermectina. 
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 6- Anexos 
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Anexo 2 – Drogas utilizadas 

 

FABRICANTES 

Zoletil® - Tiletamina/zolazepan - Virbac do Brasil, São Paulo, SP, Brasil. 

Tramal® - Cloridrato de tramadol - Laboratório Pfizer, Guarulhos, SP, Brasil. 

Ivomec® - Ivermectina - Merial Saúde Animal Ltda, Paulinia, São Paulo, Brasil. 

 

Doses aplicadas 

Drogas Zoletil® Tramal® Ivomec® 

Dose 10 mg/kg 4,0 mg/kg 2,0 mg/kg 
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Anexo 3 – Valores de referência dos exames hematológicos 

a- Hemograma 

Eritrograma 
 

Eritrócitos 6,0 a 8,5 milhões/mm
3 

Hemoglobina 10,0 a 14,5 g/dl 

Hematócrito 32,0 a 45,0 % 

VCM 46,0 a 61,0 u
3 

HCM 14,0 a 20,0 pg 

CHCM 29,0 a 36,0 g/dl 

Prot. Totais 6,5 a 8,0 g/dl 

Leucograma  

Leucócitos 6,5 a 15,5 mil/mm
3 

Mielócitos 0 /mm
3 

Metamielócitos 0 /mm
3
 

Bastonetes 0 a 660 /mm
3 

Segmentados 3900 a 12000 /mm
3 

Eosinófilos 120 a 700 /mm
3 

Basófilos 28 a 340 /mm
3 

Linfócitos Típicos 590 a 3400 /mm
3 

Linfócitos Atípicos 0 /mm
3 

Monócitos 60 a 750 / mm
3 

Outros - 

Plaquetas 580 a 920 mil / mm
3 

 

 

    b -  Bioquímica 

Creatinina Uréia FA ALT 

1,0 a 1,4 mg/dl 20,0 a 60,0 mg/dl 14,0 a 40,0 U.I./L. 90,0 a 348,0 U.I./L. 

 



 

 

65 

Anexo 4 -  Valores hematológicos e bioquímicos dos quatis durante o tratamento 

da dioctofimose com IVERMECTINA 

Ivermectina 7 dias - Hemograma 

Quati 404331 428211 426716 390628 306440 303128 

Dias Dia 0      Dia 7 Dia 0     Dia 7 Dia 0    Dia 7 Dia 0    Dia 7 Dia 0    Dia 7 Dia 0    Dia 7 

Eritrócitos 6,27 5,24 5,83 5,63 5,67 5,73 5,32 5,32 5,11 4,36 6,05 6,05 

Hemoglobina 11,25 10,02 11,24 9,89 10,99 10,5 10,01 10,01 9,16 7,67 8,74 8,74 

Hematócrito 36,81 31,9 34,75 34,01 33,23 33,9 31 31 30,06 26,01 30,65 30,65 

VCM 59 60,88 60 60,41 59 59,16 58,27 58,27 59 60 50,66 50,66 

HCM 17,95 19,47 19,29 17,57 19,39 18,32 18,82 18,82 17,9 17,6 14,45 14,45 

CHCM 30,57 31,97 32,36 29,08 33,07 30,97 32,29 32,29 30,46 29,49 28,52 28,52 

Prot. Totais 8,8 7,4 7,8 5,6 8 7,4 7,8 7,8 7,6 7,6 8 8 

Leucócitos 15,8 11,1 6,8 4,9 17,6 16,8 7,8 7,8 20,7 15,5 10 10 

Mielócitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metamielócitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bastonetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Segmentados 63 50 47 38 61 50 50 50 82 82 40 40 

Eosinófilos 7 20 13 14 18 13 3 3 2 6 8 8 

Baófilos 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linfóc. Típicos 29 22 35 46 20 36 45 45 15 12 49 49 

Linf. Atíp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monócitos 0 1 5 1 1 1 2 2 1 0 3 3 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plaquetas 734 615 580 623 660 690 595 595 767 764 595 595 

 

 


