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RESUMO 

Entre as principais queixas na rotina clínica de 
se as dermatopatias, especialmente as provocadas
espécies de interesse 
relaciona-se com precoce diagnóstico
Veterinária de pets não
equipamentos facilmente encontra
baixos custos de aquisição e consumo de energia.
boa capacidade de magnificação e suas indicações de aplicação incluem 
inspeções biológicas e acompanhamentos dos 
O presente estudo objetivou testar a eficiência da microscopia digital portátil 
como método diagnóstico para ectoparasitismo
tegumentar em porquinho
atendimentos clínicos em pacientes de diferentes idades e sexos, 
quatro apresentavam prurido e notáveis pontos negros na pelagem como 
queixa principal, e um paciente 
todos apresentavam parâmetros
confirmadas estruturas puntiformes enegrecidas à inspeção visual 
Sob restrição física manual, 
portátil Jiaxi®, DM1000X, acoplado via cabo USB a aparelho celular. 
possível visualizar ovos e parasitos adultos 
Chirodiscoides caviae em todos os animais, e 
pacientes. Resultados: A d
por meio do equipamento
Comparativamente, utilizou
miscroscopia analógica de mesa, com aumento de 10x para localização, e de 
40x, para identificação
diagnóstica dos ectoparasitos citados. 
são frequentes em porquinhos
pelagem geralmente assintomático, que se alimenta de des
teciduais, cujos achados de necropsia em casos severos incluem lesões 
epidérmicas e piodermite estafilocócica. Por sua vez, o piolho malófago 
ovalis lesiona a pele até alcançar reservatórios de sangue para alimentação e 
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principais queixas na rotina clínica de porquinhos-da-Índia
, especialmente as provocadas por ectoparasitos,

interesse na saúde pública. O sucesso do tratamento 
precoce diagnóstico, que o torna relevante para a Medicina 

não-convencionais. Microscópios digitais portáteis são 
entos facilmente encontrados em mercados virtuais e apresentam 

aquisição e consumo de energia. De fácil operação, 
boa capacidade de magnificação e suas indicações de aplicação incluem 

acompanhamentos dos tratamentos de pele.
O presente estudo objetivou testar a eficiência da microscopia digital portátil 
como método diagnóstico para ectoparasitismo de haste pilosa e/ou superfície 

em porquinho-da-índia. Relato de Caso: Foram realizados cinco 
ínicos em pacientes de diferentes idades e sexos, 

quatro apresentavam prurido e notáveis pontos negros na pelagem como 
paciente tratava-se de avaliação de rotina. Clinicamente, 

todos apresentavam parâmetros fisiológicos dentro da normalidade
confirmadas estruturas puntiformes enegrecidas à inspeção visual 
Sob restrição física manual, a inspeção foi amplificada com microscópio digital 

, DM1000X, acoplado via cabo USB a aparelho celular. 
ovos e parasitos adultos de morfologia compatíve

em todos os animais, e Gyropus ovalis 
A documentação fotográfica dos parasitos fo

ento digital para confirmação dos registros e diagnóstico. 
, utilizou-se o teste de fita de acetato e

miscroscopia analógica de mesa, com aumento de 10x para localização, e de 
40x, para identificação dos ácaros e piolhos, possibilitando
diagnóstica dos ectoparasitos citados. Discussão: Infestações por 
são frequentes em porquinhos-da-índia. Entre eles, C. caviae 
pelagem geralmente assintomático, que se alimenta de descamações e fluidos 

cujos achados de necropsia em casos severos incluem lesões 
e piodermite estafilocócica. Por sua vez, o piolho malófago 

até alcançar reservatórios de sangue para alimentação e 
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Índia destacam-
por ectoparasitos, incluindo 

O sucesso do tratamento clínico 
relevante para a Medicina 

convencionais. Microscópios digitais portáteis são 
mercados virtuais e apresentam 

e fácil operação, possuem 
boa capacidade de magnificação e suas indicações de aplicação incluem 

tratamentos de pele. Objetivos: 
O presente estudo objetivou testar a eficiência da microscopia digital portátil 

de haste pilosa e/ou superfície 
Foram realizados cinco 

ínicos em pacientes de diferentes idades e sexos, dos quais, 
quatro apresentavam prurido e notáveis pontos negros na pelagem como 

se de avaliação de rotina. Clinicamente, 
normalidade. Foram 

confirmadas estruturas puntiformes enegrecidas à inspeção visual da pelagem. 
com microscópio digital 

, DM1000X, acoplado via cabo USB a aparelho celular. Foi 
compatível com 

Gyropus ovalis em um dos 
ocumentação fotográfica dos parasitos foi realizada 

firmação dos registros e diagnóstico. 
se o teste de fita de acetato e posterior 

miscroscopia analógica de mesa, com aumento de 10x para localização, e de 
possibilitando a validação 

Infestações por ectoparasitos 
C. caviae é ácaro de 

camações e fluidos 
cujos achados de necropsia em casos severos incluem lesões 

e piodermite estafilocócica. Por sua vez, o piolho malófago G. 
até alcançar reservatórios de sangue para alimentação e 
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cuja infestação grave resulta em 
emagrecimento, alopecia
evidenciam-se macroscopicamente como 
pelagem e/ou em superfície tegumentar
podem ser empregados, 
Dentre os métodos destacam
fino, fita adesiva de acetato, arrancamento de pelos, raspado de pele e 
citologia por decalque. 
caraterísticas morfológicas dos ectoparasitos citados,
fita de acetato e microscopia analógica. Adicionalmente
tutores puderam acompanhar o procedimento
facilitando o entendimento
Conclusão: O uso da microscopia digital portátil demonstrou ser uma 
ferramenta eficiente para o diagnóstico do parasitismo por 
em porquinhos-da-Índia, devido ao seu baixo custo de aquisição e consumo de 
energia, praticidade operacional e redução de custos laboratoriais, além de 
incrementar a confiabilidade do trabalho do clínico para o tutor.
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resulta em dermatite bacteriana secundária, 
cia, anemia e automutilação. Os 

se macroscopicamente como estruturas puntiformes preta
superfície tegumentar. Diferentes métodos diagnósticos 

podem ser empregados, os quais variam de acordo com a biologia dess
destacam-se a magnificação com lente de aumento, pente 

fino, fita adesiva de acetato, arrancamento de pelos, raspado de pele e 
lque. No presente experimento foi possível 

caraterísticas morfológicas dos ectoparasitos citados, semelhante 
fita de acetato e microscopia analógica. Adicionalmente, destaca
tutores puderam acompanhar o procedimento e visualização dos parasitos

entendimento das prescrições de tratamento recomendadas. 
O uso da microscopia digital portátil demonstrou ser uma 

ferramenta eficiente para o diagnóstico do parasitismo por C. caviae 
Índia, devido ao seu baixo custo de aquisição e consumo de 

energia, praticidade operacional e redução de custos laboratoriais, além de 
incrementar a confiabilidade do trabalho do clínico para o tutor. 
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acteriana secundária, desconforto, 
Os ectoparasitos 

estruturas puntiformes pretas na 
métodos diagnósticos 

os quais variam de acordo com a biologia desses. 
se a magnificação com lente de aumento, pente 

fino, fita adesiva de acetato, arrancamento de pelos, raspado de pele e 
possível identificar 

semelhante ao teste com 
, destaca-se que os 

ualização dos parasitos, 
s prescrições de tratamento recomendadas. 

O uso da microscopia digital portátil demonstrou ser uma 
C. caviae e G. ovalis 

Índia, devido ao seu baixo custo de aquisição e consumo de 
energia, praticidade operacional e redução de custos laboratoriais, além de 

Gyropus ovalis; Piolhos. 


