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Objetivos
O objetivo do presente trabalho foi descrever 6 casos de dioctofimose canina em

localização ectópica por meio da ultrassonografia.

Relato de casos
Seis cães de diferentes raças, portes e regiões foram recebidos pelo clínico,

apresentando vários sintomas como prurido e lesões dérmicas, hematúria e dor à

palpação e apatia. Ao ser avaliado por meio da ultrassonografía, a presença do parasita

Dioctophyme renale foi evidenciada em cada um deles em diferentes locais erráticos

(subcutâneo, parenquima hepático, intra-testicular, bexiga urinaria, vagina, renal). Em

todos os casos, o parasita apresenta as características ultrassonográficas de estrutura

hiperecóica tubular e de aspecto flexível. O diâmetro (mensurado ao corte transversal) foi

variável, descrito em cada caso.

Caso 1:Cão da raça Pinscher, adulto, com histórico da evidenciação de estrutura tubular

que se comunicava entre canal inguinal direito e região umbilical. A ultrassonografia

identificou o parasita no subcutâneo, medindo 0,54 cm (Figura 1).

Caso 2 : Cão, sem raça definida, macho, com edema em região escrotal direita. Na

avaliação ultrassonográfica testicular direita, o parênquima era predominantemente

homogêneo, granular fino, com ecogenicidade mantida, dentro da qual se visualizava

estrutura tubular compatível com D. renale, medindo 0,22 cm de diâmetro (Figura 2). A

avaliação ultrassonográfica renal direita evidenciou perda da arquitetura renal,

caracterizada por cápsula hiperecogênica delgada, com conteúdo anecóico em seu

interior, evidenciou-se também estrutura tubular hiperecogênica, com aparência flexível e

0,44 cm de diâmetro.

Caso 3: Cão da raça Chow Chow, macho, com 10 meses de idade com prurido associado

a lesão ulcerativa em região subcutânea inguinal esquerda (Figura 3A). A avaliação

ultrassonográfica revelou a presença do parasita (com movimentos) no subcutâneo,

medindo 0,56 cm de diâmetro (Figura 3B). Não foram evidenciadas particularidades nos

órgãos abdominais avaliados.

Caso 4: Cão, Boxer, macho, 3 anos com estrutura capsular subcutânea inguinal esquerda

(há um ano). Na ultrassonografia foi constatada a presença do parasita (com 0,4 cm de

diâmetro), flutuando dentro de uma delimitação encapsulada com líquido anecóico

discretamente celular (Figura 4A). Neste caso, no parasita foi identificada uma estrutura

em forma de sino de 0,35 cm de comprimento, associado à bolsa copulatória masculina.

Não foram evidenciadas particularidades nos órgãos abdominais avaliados.

Caso 5: Cão sem raça definida, 6 meses, fêmea com laceração, edema vulvar e

hematúria. O parasita foi evidenciado durante a inspeção vaginal vulvar (Figura 5B). Na

ultrassonografia o rim direito foi visualizado com perda total do parênquima,

evidenciando-se apenas a cápsula renal, com conteúdo líquido anecóico e o parasita

(com movimentos) em seu interior, com diâmetro de 0,43 cm (Figura 5A).

Caso 6: Cão, pastor australiano, adulto, com apatia e hiporexia. Ao exame

ultrassonográfico visualizou-se rim direito com perda parcial do parênquima, podendo

diferenciar córtex e medula. Na região pélvica foi visualizada o parasita com 0,4cm de

diâmetro (Figura 6A). O fígado apresentava parênquima homogêneo, granular fino,

normoecóico, com estruturas tubulares intraparenquimatosas que apresentavam

movimentação no momento do estudo com diâmetros variando entre aproximadamente

0,35 cm a 0,4 cm (Figura 6B).
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Conclusão
A dioctofimose pode não corresponder à localização topográfica esperada e pode até ser

subdiagnosticada por não serem consideradas nos múltiplos diagnósticos diferenciais,

sendo necessário conhecer essa variável, pois de certa forma o baixo percentual de uso

de métodos diagnósticos complementares como o estudo ultrassonográfico, até a falta de

experiência e conhecimento pode dificultar o diagnóstico.

Figura 1: Corte longitudinal de D.

renale no subcutâneo, onde se

evidencia a imagem tubular de

paredes hiperecóicas

perpendiculares, com predomínio

anecóico em seu interior e linha

hiperecoica central.

Figura 2: A imagem corresponde ao

testículo direito, com aumento de

tamanho, parênquima homogêneo, com

presença do parasita em seu interior,

diferenciando a estrutura tubular bem

como uma imagem circunferencial

correspondente ao corte transversal.

Figura 3:A) Uma lesão ulcerativa cutânea é observada além de uma estrutura tubular sigmóide na

camada subcutânea correspondendo à presença de D. renale; B) Imagem tubular em corte

longitudinal, diferenciando adequadamente as paredes hiperecoicas perpendiculares.

Figura 4:A) Lesão cutânea acentuada em região inguinal esquerda B) O parasita é encapsulado em

conteúdo com aspecto líquido anecóico ligeiramente celular

Figura 5:A) Imagem corresponde ao rim direito com perda completa de sua arquitetura, delimitada

por uma fina camada hiperecogênica correspondente à cápsula renal. Evidenciou-se grande

quantidade de líquido anecóico no rim e presença do parasita flutuando em seu interior; B)

Parasita é visto externalizando-se pela vulva.

Figura 6: A) D. renale identificado na região pélvica renal, com perda parcial de

arquitetura; B) Parasita é identificado intraparenquimatoso em fígado.
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