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RESUMO 

 

O Lobo-Guará, também conhecido como lobo-de-crina, lobo-vermelho, sendo um animal 

típico do Cerrado Brasileiro é considerado o maior canídeo sul-americano, podendo atingir 

até um metro de altura, pesando em média 25 a 35 quilos em ambientes ex situ. Possui 

importante papel ecológico como dispersor de sementes, desempenhando função como 

espécie chave no bioma. O objetivo deste trabalho foi descrever um achado raro de agenesia 

renal unilateral em Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus), apontando os sintomas 

manifestados pelo animal, associados a essa condição patológica e em exame post mortem. 

Trata-se de uma fêmea, mantido em condições ex situ em zoológico pelo período de 13 anos. 

A agenesia renal unilateral é caracterizada por ausência permanente de um rim desde o 

nascimento, devido ao desenvolvimento disforme do tecido embrionário mesodérmico. Esta 

anomalia é de caráter congênita e raro e quando diagnosticado, dificultando ainda mais o 

diagnóstico em animais silvestres. Esta condição é observada mais facilmente em exames de 

imagem, cirurgia abdominal exploratória e exames realizado post mortem em animais 

silvestres. 
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INTRODUÇÃO 

O Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus), é considerado o maior canídeo sul-americano, 

podendo o indivíduo adulto pesar entre 20 kg e 30 kg, com uma altura média de 90-100 cm 

e comprimento médio de 150,4 cm (MICHALSKI et al. 2013) pesando em média 25 a 35 

quilos em ambientes ex situ. Estão amplamente presentes em áreas de campos e Cerrados da 

região central da América do Sul, indo da foz do rio Parnaíba no nordeste brasileiro, sudoeste 

Peruano e ao longo do Chaco paraguaio até Paraguai, norte e leste da Bolívia (ICMBio). É 

uma espécie chave do bioma Cerrado, e possui função ecológica fundamental como 

dispersor de sementes. Nesse sentido, a dieta desse animal é bem variada, ocorrendo desde 

a onivoridade até a carnivoridade estrita. Estes animais possuem a audição, visão e olfato 

bem desenvolvidos e podem possuir hábitos noturnos, diurnos ou crepusculares, dependendo 

da espécie, habitat e da disponibilidade de alimentos. (DE PAULA et al., 2013). 

De acordo com o status de classificação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio o Lobo-Guará encontra-se como vulnerável à extinção no 

território brasileiro e quase ameaçada (NT) pela Lista Vermelha da União Internacional para 

a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2015). Isso deve-se, entre 

muitos outros fatores, a expansão dos centros urbanos e a invasão de áreas de vegetação 

nativa, tornando a perda de habitat animal intensa, junto com o aumento de conflitos entre 

humano animal (OPPLIGER et al. 2019). 

 Diante disso, a população de Lobo-Guará em cativeiro é crescente e expressiva 

principalmente em instituições como Centro de Triagem e em reabilitação de animais 

silvestres e consequentemente em zoológicos (CAMPOS, 2019; CAZATI et al., 2021). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico em um canídeo 

silvestre Chrysocyon brachyurus ex situ de difícil diagnóstico como a condição rara de 

afecções rara. 

 
METODOLOGIA 

Foi atendido pelo corpo clínico do Zoológico do Estado de São Paulo - Brasil, um Lobo-

Guará Chrysocyon brachyurus pertencente ao plantel. Pela manhã, foi notado pelos 

tratadores que o animal não estava se alimentando, e com comportamento diferente 

comparado aos outros dias, quando entravam para alimentar e realizar a limpeza do recinto. 

Diante disso, o animal foi encaminhado para o setor de quarentena, onde foram realizados 



exames físicos, e exames laboratoriais. Contido fisicamente para o exame físico, o Lobo-

Guará, apresentou peso abaixo do normal, hipotermia, aumento de volume em região renal 

e dificuldade de locomoção (CAZATI, et al., 2022). Foi solicitado exames laboratoriais, no 

qual apontava para um quadro severo de anemia, com trombocitopenia e alteração nos níveis 

basais de ureia e creatinina no perfil renal. Dessa forma, a terapia e alimentação de suporte 

foi estabelecida com o intuito de reestabelecer o estado de saúde do paciente, porém, após o 

período de 24 horas do primeiro atendimento o animal veio a óbito.  

Como procedimento normal do zoológico, o paciente foi encaminhado para necropsia em 

busca de informação complementares sobre a causa mortis. (CAZATI, et al., 2022). Ao 

realizar o exame necroscópico, foi coletado material para exames histopatológico, e feita 

uma inspeção completa da carcaça e dos órgãos do animal, onde foi evidenciado a condição 

rara de agenesia renal. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No momento da necropsia, avaliando a carcaça do Lobo-Guará, foi evidenciado a ausência 

total de um rim, presente apenas o rim direito com aumento compensatório. Contralateral ao 

rim hiperplasiado, foram encontradas duas estruturas, que aos cortes evidenciaram túbulos 

renais imaturos e irregulares, respectivamente como mostra a figura 1. 

 

Figura 1: Imagem A - Achado necroscópico: Rim direito com hipertrofia compensatória - 

agenesia renal unilateral, imagem B - Fotomicrografia das estruturas renais imaturas esquerdo, 

H.E. 200x. 

Estimativas da incidência de agenesia renal unilateral em mamíferos variam entre 1 e 3% 
casos, envolvendo patologias nas estruturas renais, podendo acontecer como uma anomalia 

A B 



isolada ou como parte de uma síndrome ou alteração genética (FERREIRA et al., 2022). 
Hipóteses comuns para o desenvolvimento desta patologia incluem fracasso de 
desenvolvimento dos metanefros, enquanto sendo o resultado possivelmente de uma 
inabilidade do broto de uretérico para induzir diferenciação do blastema metanefrico ou da 
agenesia dos brotos uretrais (JONES et al., 2000). 
Com base nos achados histológicos deste paciente, nota-se a persistência de túbulos 
mesenquimais e primitivo e dilatados. Os ductos são revestidos por um epitélio simples 
cuboide. (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). De acordo com (Agut et al., 2005; Oravec 
et al., 2021) o rim remanescente encontra-se normalmente hipertrofiado de forma 
compensatória, o que o torna capaz de manter as funções renais dentro de padrões de 
normalidade. Assim a agenesia é encontrada muitas vezes somente na necropsia, resultando 
em uma baixa casuística.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Relatos envolvendo doenças da vida selvagem permanecem escassos, há uma falta de 
compreensão da verdadeira gama de doenças congênitas nesses animais. O diagnóstico 
precoce em animais silvestres, ainda é um grande avanço a ser alcançado para minimizar 
perdas de espécies chave do bioma brasileiro. Este trabalho é importante para o 
enriquecimento científico, pois o animal de que trata nasceu de vida livre e sofre de uma 
doença rara e congênita na fauna silvestre, sendo este o primeiro relato sobre um lobo-guará 
com essa afecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

AGUT, A. et al. Unilateral renal agenesis associated with additional congenital 

abnormalities of the urinary tract in a Pekingese bitch. Journal of Small Animal Practice, 

43,32–35; 2002. 

 

CAZATI, L. et al. Restauração facial pós trauma nasolabial em macaco bugio-alouatta 

caraya (Humboldt, 1812) - relato de caso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, v. 73, p. 909-915, 2021. 

 

CAZATI, L. et al. Dioctophyme renale em Furão (Mustela putorius furo): Relato de Caso. 

Ensaios e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde, v. 26, n. 1, p. 112-116, 2022. 

CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de Animais Selvagens. São 

Paulo, Roca, 1ª Edição, 2007. 

 

DE PAULA, R. C. et al. Avaliação do risco de extinção do lobo-guará Chrysocyon 

brachyurus (Illiger, 1815) no Brasil. Biodiversidade Brasileira-BioBrasil, n. 1, p. 146-159, 

2013. 

 

FERREIRA, H. M. et al. Unilateral Renal Agenesis in Kitten. Acta Scientiae Veterinariae, 

v. 50, 2022. 

 

IUCN. 2015. IUCN Red list of threatened species. Disponível em: 

https://www.iucnredlist.org/species/4819/88135664 Acesso em: 12 de maio. 2022. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 13ª edição. Rio de Janeiro - RJ: 

Guanabara Koogan, 2017. 

 

JONES, T. C. et al. Patologia veterinária. Tradução de Fernando Gomes do Nascimento. 

São Paulo, Manole, 6ª Edição, 2000.  

 

MICHALSKI, L. J. et al. Ecologia trófica do lobo-guará, Chrysocyon Brachyurus (Illiger, 

1811), no Parque Estadual do Guartelá, Tibagi, PR, Brasil. Revista Brasileira de 

Zoociências, v. 15, n. 1, 2, 3, 2013. 



ORAVEC, L. B. V. et al. Doença renal crônica em felino de 4 meses de idade: relato de 

caso. 2021. 

 

OPPLIGER E.A, et al. A estrutura de áreas verdes urbanas como indicador de qualidade 

ambiental e sua importância para a diversidade de aves na cidade de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul. Paisagem e Ambiente. 2019. 

 


