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O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é

o maior canídeo brasileiro e possui hábitos

nutricionais onívoros. Sua dieta em vida

livre é constituída mais por frutos e

vegetais, do que presas de origem animal.

Um lobo-guará macho de 10 anos,

proveniente de um zoológico do estado de

São Paulo foi diagnosticado por meio de

exame ultrassonográfico com cálculos

renais e vesicais. A alimentação do animal

era exclusivamente composta por carne

durante os cinco primeiros anos de vida,

sendo corrigida após esse período. Poucos

meses após o diagnóstico, o indivíduo

morreu e foi encaminhado para necropsia

ao Serviço de Patologia de Animais

Selvagens (SEPAS) da UNESP - FCAV.

Figura 1: Rim direito com grande urólito de 3x2 cm

e outros menores adjacentes de 0,1 a 1,5 cm.

Figura 2: Bexiga com diversos urólitos em luz do órgão

Na necropsia, observou-se rim direito

com grande urólito amarelado e outros

menores adjacentes ocupando toda pelve

(figura 1). Na bexiga haviam diversos

urólitos arredondados (figura 2).

Microscopicamente: Em fígado acentuada

esteatose macro e microgoticular, acentuada

degeneração com retração celular (figura

3); rim com fibrose de parênquima, em

região pélvica necrose de túbulos e

hemorragias focais; em cortical glomérulos

com espessamento de capsula e necrose

(figura 4).

Figura 3: Fígado. Esteatose macro e microgoticular (↑);

degeneração de hepatócitos (↑). 40x, HE.

Figura 4: Rim. Fibrose (↑), necrose de túbulos (↑), 

espessamento de cápsula (↑). 20x, HE

A dieta errônea, mesmo que corrigida,

pode ter contribuído para a intensa

insuficiência renal, gerando sofrimento e

contribuindo para o óbito. O relato

evidencia a importância do conhecimento

acerca da individualidade e necessidades

de cada espécie.


