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A epistaxe associada a doença renal é rara

em cães, e geralmente é associada a

hipertensão, sendo outros mecanismos

considerados raros.

Introdução

Um Border Collie, 13 anos, com anorexia e

epistaxe, chegou para atendimento. Durante

os sete dias de internação, o cão apresentou

epistaxe bilateral recorrente e elevação

persistente da ureia, creatinina e fósforo

séricos, além de hipertensão arterial. Os

testes de coagulação estavam inalterados. O

cão foi submetido à eutanásia.

1.Cianciolo R.E., Mohr, F.C., Urinary System In: Jubb, K.V.F;

Kennedy, P.C.; Palmer, N.. Pathology of Domestic Animals.

6ªed.: Elsevier, 2016. Cap. 4 p.376 - 464 (Vol. 2).

Fig. 3. 3A. Conchas nasais discretamente congestas. 3B.

Mucosa nasal, úlceras multifocais com mineralização da

membrana basal subjacente (Von Kossa). 3C. Mucosa

nasal, mineralização de vasos da lâmina própria (Von

Kossa). 3D. Mucosa nasal, hemorragia na lâmina

própria (HE). 3E. Conchas nasais, hiperplasia de

osteoclastos e proliferação de tecido conjuntivo fibroso

(Von Kossa).

A epistaxe observada foi atribuída a lesões

extra-renais de uremia nas conchas nasais,

causa rara para sangramento nasal em cães.
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Os rins tinham superfície capsular

irregular (Fig.1). Histologicamente, havia

glomerulonefrite membranosa crônica. As

paratireoides estavam aumentadas, com

hiperplasia difusa acentuada (Fig.2).

Havia discreta congestão nas conchas

nasais (Fig.3A). Histologicamente, havia

mineralização da parede de vasos da

lâmina própria e múltiplos focos de

ulceração do epitélio ciliado, com

mineralização da membrana basal e

lâmina própria subjacentes (Fig.3 B, C) e

focos de hemorragia (Fig.3D). No tecido

ósseo das conchas, havia hiperplasia de

osteoclastos e proliferação de tecido

fibroso (osteodistrofia fibrosa) (Fig.3E).

Figura 1. Rim, glomerulonefrite membranosa

crônica. Figura 2. Paratireoides, hiperplasia.
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