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Fomento eetc...

Doenças renais são pouco relatadas em
bovinos. A cistite, uretrite e pielonefrite
são afecções comumente resultantes de
infecção ascendente por Corinebacterium
renale, C. cystidis, C. pilosum ou E. coli em
bovinos leiteiros, que apresentam sinais
de depressão, perda de massa muscular e
fraqueza.

Introdução

Um bovino, Nelore, macho, de 6 meses,
com histórico de dificuldade em se
locomover, sinais de dor há três dias, veio
à óbito súbito e foi encaminhado para a
realização de necropsia.
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Os achados macroscópicos e
microscópicos permitem a conclusão
diagnóstica de pielonefrite supurativa e
cistite necrohemorrágica por E.coli . A
infecção ascendente no trato urinário
provavelmente teve início no úraco e
progrediu para a vesícula urinária,
ureteres, acometendo os rins.
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Figura 1. Rim direito apresentando sufusões
multifocais e depósitos de fibrina na cápsula. Ao
corte, cortical e medular com necrose multifocal a
coalescente acentuada e hemorragia multifocal
discreta a moderada.

Figura 2. Vesícula urinária apresentando
mucosa recoberta por membrana diftérica e
áreas subjacentes de hemorragia.

Figura 4. Microscopia de vesícula urinária
apresentando área focalmente extensa de ulceração
na mucosa, infiltrado inflamatório
predominantemente neutrofílico e, em detalhe, área
de necrose e hemorragia focalmente extensas. HE.
40x.

Figura 3. Microscopia de rim apresentando
degeneração e necrose tubular com presença de
miríades de bactérias no interior de um túbulo
(seta), infiltrado inflamatório predominantemente
neutrofílico acentuado no interstício e interior de
túbulos. HE. 40x.


