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OBJETIVOS

A literatura de imagem relacionada a alterações renais em Sapajus libidinosus é

escassa, de forma que este trabalho tem por objetivo relatar achados

ultrassonográficos de doença renal crônica na espécie.

RELATO DE CASO

Um macaco-prego (Sapajus libidinosus), idoso, macho, pesando 2,5 Kg, chegou ao

hospital veterinário para realização de curetagem de abscesso dentário e

exodontia, e passou por ultrassonografia abdominal pré-operatória. Na

ultrassonografia observou-se rins com diâmetro bipolar preservado, mas com

alteração da relação corticomedular por aumento da cortical, perda de definição da

junção corticomedular e ecogenicidade do córtex aumentada bilateralmente.

Também foram observados dois cistos corticais em rim direito menores de 1,5 cm

(Figura 1 e Figura 2), de forma que associando todos estes achados, foi sugerido

um quadro de nefropatia crônica.

Figura 1: Imagem transversal do rim direito de macaco-prego demonstrando 

grande cisto cortical de diâmetro de 1,30 cm.

Figura 2: Imagem longitudinal do rim direito de macaco-prego, demonstrando 

pequeno cisto em região cortical.

Foi realizado exame de bioquímica sérica que constatou valores normais de

creatinina, porém, níveis elevados de ureia. Rins direito e esquerdo apresentaram,

respectivamente, diâmetro bipolar de 4,06 e 3,91 cm, normais segundo Spina et al

(2019), entretanto, diferenças morfológicas foram observadas no paciente relatado.

Os autores descrevem o rim direito com um formato elipsóide enquanto o rim

esquerdo se apresenta mais triangular com borda caudal levemente achatada. Nos

nossos achados o rim direito exibiu uma borda caudal mais afilada (Figura 2), e o

esquerdo se apresentou mais ovalado (Figura 3), imagens que também divergem

do descrito por Silva et al (2016), que descrevem ambos os rins com formato

ovalado. Tais discrepâncias podem estar relacionadas tanto a alterações

morfológicas promovidas pela nefropatia crônica quanto a possíveis diferenças

anatômicas, tendo em vista que estes estudos foram realizados em Sapajus apella.

Figura 3: Imagem longitudinal do rim esquerdo de macaco-prego demonstrando 

formato mais ovalado.

Thrall et al (2019) e Kealy et al (2012), associam fortemente os achados

ultrassonográficos de perda da relação e definição corticomedular às nefropatias

crônicas, e o primeiro ainda cita o aumento da ecogenicidade do córtex como

característica mais presente nas nefropatias agudas e crônicas. Relatos como os

de Spina et al (2019) e Alves et al (2007), de que a ecotextura renal desses

primatas apresenta semelhanças com a de cães e gatos, nos possibilitam fazer tal

associação. Quanto aos cistos renais corticais identificados neste relato, já

descritos anteriormente na mesma espécie (Araújo et al., 2017), são considerados

achados também associados a lesões degenerativas crônicas do rim (Thrall et al.,

2019). Foi realizado ainda exame bioquímico, encontrando-se creatinina normal

(0,60 mg/dL), já a uréia estava aumentada (20,0 mg/dL), que pode estar

relacionado com doença renal (Galvão et al., 2010; Ribeiro et al., 2016).

CONCLUSÃO

Concluímos que este trabalho é um dos poucos relatos de imagem de alterações

renais em Sapajus libidinosus, espécie de grande relevância por sua vasta

distribuição geográfica, destacando que convém realizar testes diagnósticos mais

específicos para complementar os achados imaginológicos de doença renal.
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