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OBJETIVOS

RELATO DE CASO

O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de ectopia

renal com fusão em gato SRD.

Malformações congênitas do trato urinário são raras em animais

de companhia, principalmente nos rins. A ectopia renal cruzada

com fusão (CFRE) é caracterizada pela fusão dos rins,

geralmente localizados lateralmente e em casos mais raros

próximos a pelve. Há relatos da CFRE em humanos, cães, gatos

e bovinos, na maioria das vezes os pacientes são assintomáticos.

Em 50% dos humanos sintomáticos com CFRE são observadas

complicações como nefrolitíases, infecções e hidronefroses. Até a

presente data foram relatados 6 casos de CFRE em gatos. Um

gato macho SRD, de pelagem caramelo/branco, de 1 ano,

pesando 4,1 kg chegou para atendimento com queixa de perda

de peso, apatia e no dia anterior fezes escuras. O paciente

estava em tratamento há 2 meses, com SAME 90mg, SID, após

ser constatada alteração das enzimas hepáticas no exame pré-

operatório para castração. Durante o exame clínico o paciente

apresentou gengivite, escoriações na cabeça e região

mentoniana, decorrente de brigas, TR: 36,8ºC, FC: 220 bpm e

pulso normal, FR: 45 mpm, mucosas rosadas, TPC: 2s e 8% de

desidratação. Foram solicitados exames complementares:

Hemograma, ALT, FA, GGT, Creatinina, Proteínas Totais,

Albumina, Globulina, Ureia e Ultrassonografia. O resultado do

exame hematológico apresentou leucocitose por neutrofilia e

basofilia além de agregação plaquetária, hiperproteinemia e

aumento de discreto de globulinas. Albumina, ALT, FA, GGT,

creatinina e ureia estavam dentro dos valores de referências,

demonstrando uma função hepática e renal normais. O paciente

foi submetido a ultrassonografia (USG) abdominal com o principal

objetivo de avaliar alterações hepáticas. O ultrassom confirmou

que os rins se encontravam em posição ectópica e fusionados,

medindo aproximadamente 3,95 cm o direito e 3,96 cm o

esquerdo. Localizados na região de abdome caudal direita

próximos a linha mediana, na entrada da pelve. Ambos os rins

apresentavam limites cortico-medulares bem definidos,

ecogenicidade preservada e ausência de litíase e pielectasia. Os

hilos renais foram visualizados independentes, com o auxílio do

Doppler colorido foi possível identificar artéria e veia renal, e o

ureter de ambos os rins. Foi observado também aumento do

ducto biliar comum (0,74 cm), moderado conteúdo

hiperecogênico em bexiga, sem alterações ultrassonográficas nos

demais órgãos. O paciente não apresentava histórico de

disfunção renal e o diagnóstico de CFRE foi incidental durante a

USG, como descrito em outros relatos em gatos. Neste relato os

dois rins são ectópicos e localizam-se na entrada da pelve, na

maioria dos relatos em gatos é descrita a migração de um dos

rins para o lado oposto e a sua fusão.

CONCLUSÃO

Figura 1 USG abdominal mostrando em plano sagital os rins fusionados. Distinção 

corticomedular e ecogenicidade do parênquima preservadas.

Figura 2 Imagem USG em plano sagital do rim direito (A) esquerdo (B) e localização 

dos ureteres, direito (C) e esquerdo (D) auxiliado pelo doppler colorido.

Pacientes humanos com CFRE podem apresentam complicações

como hidronefrose, nefrolitíases e infecções do trato urinário

superior, o que não foi até o momento observado em gatos.

Hipertensão associada a CFRE já foi descrita em pacientes

humanos e em gatos. Neste caso a USG foi capaz de

diagnosticar a CFRE, e avaliar a anatomia da região hilar de

ambos os rins. Devido às limitações da USG, quando disponível,

a tomografia computadorizada é a modalidade de imagem mais

indicada para avaliação da CFRE.


