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INTRODUÇÃO

Displasia renal é a desorganização do

parênquima devido a anormalidade na

diferenciação devido a nefrogênese anormal.

Pode ser hereditária ou adquirida. A severidade

da doença depende da proporção de nefrons

imaturos e cursa com insuficiência renal

crônica (IRC) em animais jovens e adultos. O

objetivo desse trabalho é relatar um caso de

Displasia renal congênita em um felino.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi encaminhado ao Laboratório de Patologia

Animal/UFMT, campus Sinop, um felino para

necropsia, macho, 10 meses, sem raça definida,

diagnosticado clinicamente com Insuficiência

renal crônica e hernia na parede abdominal.

Um outro animal da mesma ninhada

apresentou quadro renal semelhante e morreu.

Foi submetido ao exame necroscópico, com

coleta de amostras de tecidos, os quais foram ,

fixadas em formol 10% e processadas

rotineiramente para histopatologia, coradas

pela hematoxilina e eosina e então examinados

sob microscopia de luz

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Havia ainda, hepatomegalia, edema pulmonar

moderado e hidropericárdio. Histologicamente

nos rins, havia glomérulos e túbulos fetais,

glomerulonefrite membranoproliferativa

moderada, fibrose intersticial moderada e

infiltrado inflamatório mononuclear multifocal

moderado em cortical e medular. Na mucosa

estomacal havia calcificação multifocal

moderada, na medula óssea hipoplasia e no

pulmão, edema difuso moderado e

mineralização multifocal leve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico de Insuficiência renal crônica

associada a displasia renal congênita nesse caso

foi estabelecido baseado nas alterações clínicas e

anatomopatológicas.

Projeto realizado com Apoio: UFMT/PROCEV/CODEX

Na necropsia, observou-se mucosas e tecido

subcutâneo intensamente pálidos. Havia aplasia

segmentar congênita do músculo reto

abdominal. O rim esquerdo estava

relativamente diminuído de tamanho e o rim

direito aumentado de tamanho (figura 1).

Ambos pálidos, com superfície irregular,

capsula aderida e consistência aumentada.

Cortical pálida, delgada, com limite córtico

medular indistinto (figura 2). Pelve renal

direita levemente dilatada.

Figura 1: Displasia renal congênita em um felino: Rim esquerdo menor que o

tamanho normal e rim direito levemente aumentado de tamanho. Ambos com

superfície irregular e coloração pálida

Imagem 2. Displasia renal congênita em um felino. Rins, superfície de corte com

coloração pálida, irregular, limite cortiço medular pouco distinto e rim esquerdo

com leve hidronefrose.
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